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Aos dez dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta Freguesia de Carva-

lhal Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente – Car-

los Alberto Pereira Freitas, Secretário – Luís Manuel do Coito Machado e a Tesoureira – 

Maria João dos Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Ordinária da Junta. 

________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________DELIBERAÇÕES DIVERSSAS_____________________ 

O Presidente de junta informou o executivo que por seu despacho mandou executar:_____ 

a) Pagamento das senhas de presença dos membros da Assembleia no valor de 

124.02€._____________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade:______________________________________ 

a) Conceder a Marco Paulo Casimiro Machado, um terreno no cemitério de Carvalhal 

Benfeito, medindo um vírgula setenta e um metros quadrados, correspondido pelo 

covato quatrocentos e um do talhão quatro, destinado a sepultura perpé-

tua._________________________________________________________________ 

b) Adjudicar a Ricardo Machado a manutenção de espaços verdes e públicos da Fre-

guesia, pelo valor de duzentos e sessenta euros mensais, pelo período de doze meses 

com início no dia um do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e dois.____________ 

c) Adjudicar à empresa Pureza, a contratualização de sessenta e quatro horas mensais 

de limpeza e conservação de vias e espaços públicos da freguesia, pelo valor de no-

vecentos euros mensais; Este contrato será valido pelo período de doze meses, e terá 

início no mês de Fevereiro de 2022.___________________________________ 

d) Abrir concurso para o arrendamento do imóvel nº23 (Centro De saúde) com área to-

tal de cento e vinte metros quadrados, pelo valor mínimo de quatrocentos e cinquen-

ta euros mensais. Este concurso obedecera ás normas previstas no regulamento do 
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procedimento de arrendamento elaborado para o efeito, e aprovado pelo Executivo e 

pela Assembleia de Freguesia. O edital da abertura do concurso ira ser publicado na 

sede de junta de freguesia, no site institucional da freguesia, e nos meios de comuni-

cação regionais. A apresentação das propostas deverá ser feita até as dezassete horas 

do dia 14 Março 2022.___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_________________ 

a) Serviços de niveladora em limpeza de valetas e bermas na fregue-

sia.______________________________________________________________ 

b) Serviços de roça caniços em diversas ruas e caminhos agrícolas da freguesia.___ 

c) Limpeza manual de valetas e aquedutos na rua Nossa Senhora Das Mercês._____ 

_________________________________________________________________________ 

APROVAÇÃO EM MINUTA: no final da reunião a Junta deliberou aprovar a presente 

ata em minuta. _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e uma horas e cinquenta minutos, foi decla-

rada encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presiden-

te, pelo Secretário que redigiu esta ata e pelo Tesoureiro.____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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