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Aos dois dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta Freguesia de 

Carvalhal Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores:__________ 

Presidente – Carlos Alberto Pereira Freitas, Secretário – Luís Manuel do Coito Machado e 

a Tesoureira – Maria João dos Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Ordi-

nária da Junta.______________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte e uma horas e trinta minutos foi declarada aberta a 

reunião.___________________________________________________________________ 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS:_____________________________________________ 

O Presidente da Junta informou o Executivo que por seu despacho mandou executar: 

a) O pagamento da fatura nº CFA2022/14 no valor de cento e cinquenta e dois Euros e 

cinquenta e dois cêntimos, referente à substituição de lâmpadas na EB1 de Carvalhal 

Benfeito.___________________________________________________________  

b) O pagamento da fatura nº6354 no valor de cento e dezoito euros e setenta cêntimos, 

referente à inspeção da instalação do gás no Jardim de Infância de Carvalhal Benfei-

to.________________________________________________________________ 

c) O pagamento da fatura nº2022/27 no valor de quatro mil trezentos e oitenta e seis 

euros e setenta e um cêntimos, referente ao serviço de limpeza de vias, espaços 

públicos, sargenta e sumidouros, efetuada nos meses de Maio, Julho, Agosto e 

Setembro.___________________________________________________________ 

d) O pagamento da fatura nº B/34551 no valor cento e cinquenta e oito euros e cin-

quenta e cinco cêntimos, referente ao contrato de manutenção de software SNC-AP 

referente  a Outubro/2022._____________________________________________  

e) O pagamento da fatura nº FT506931463 no valor de trinta e nove euros e oitenta 

cêntimos, referente a aquisição de grelhas para o cemitério.____________________    

_________________________________________________________________________ 

REGULAMENTO TAXAS, TABELAS E PREÇOS:____________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade dar início ao processo da revisão do regulamento 

de tabelas taxas e preços em vigor na Freguesia.___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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O Executivo deliberou por unanimidade:______________________________________ 

a) Proceder ao pedido de orçamento para a reparação de caminho agrícola no alto das 

Mestras, caminho este que tem ligação direta ao limite de Freguesia._____________ 

b) Proceder ao pedido de orçamento à empresa GESAUTARQUIA para o novo softwa-

re informático para a Freguesia.__________________________________________ 

c) Adjudicar o corte das madeiras do terreno da Junta de Freguesia (canto do Valinho). 

d) Dar uma comparticipação de novecentos e noventa euros, ao Agrupamento de Esco-

las Rafael Bordalo Pinheiro para a aquisição de produtos de limpeza para a escola 

EB1 do Carvalhal Benfeito e também para o Jardim de Infância.________________ 

e) Proceder à compra de três anéis de cimento para colocar no recinto do Jardim De 

Infância.____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS:______________________________ 

a) Limpeza manual de bermas e valetas, durante cinco dias, nas localidades de Vale das 

Cuvas e na Rua da Bela Vista.___________________________________________ 

b) Pequena limpeza de infestantes no cemitério._______________________________ 

_________________________________________________________________________  

APROVAÇÃO EM MINUTA: No final da reunião o Executivo deliberou por unanimida-

de aprovar a presente acta em minuta. __________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e três horas e trinta minutos, foi declarada 

encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente, 

pelo Secretário, que a redigiu e pela Tesoureira.___________________________________  

 

PRESIDENTE- 

 

SECRETÁRIO- 

 

TESOUREIRO- 

 

 


