
   
JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 

                          ACTA N.º 3/2022 
 

 

1 de 2 

 

 

Aos catorze dias do mês de Fevereiro 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 Freita, Secretário – Luís Manuel Do Coito Machado e a Tesoureira – 

Maria João dos Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Extraordinária da 

Junta.____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas dezanove horas e quinze minutos foi declarada aberta a 

reunião.___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Com a aprovação do novo quadro de competências aprovado pela Lei 50/2018 de 16 Agos-

to, as Juntas de Freguesia ficaram responsáveis por novas competências, nomeadamente, no 

âmbito da manutenção e limpeza de espaços públicos e conservação de viadutos e cami-

nhos públicos. No seguimento desta nova atribuição a Junta de Freguesia necessita reforçar 

a sua capacidade de resposta à conservação e manutenção de caminhos e limpeza dos mes-

mos ao longo de toda a Freguesia.______________________________________________ 

Neste contexto o senhor presidente de Junta de Freguesia apresentou a seguinte 

proposta:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

PONTO nº1: Proposta nº1/14.02.2022:_______________________________________ 

O presidente da Junta apresentou ao Executivo a proposta nº1/14.02.2022, que fará parte 

integrante e se anexa à presente acta, para a aquisição de serviços de limpeza de vias, espa-

ços públicos, sargetas e sumidouros da Freguesia de Carvalhal Benfeito de forma a respon-

der a esta necessidade. _______________________________________________________ 

PONTO nº2: O Executivo tomou conhecimento e debateu a proposta para a aquisição 

de serviços de limpeza de vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros da Freguesia de 

Carvalhal Benfeito, e deliberou aprovar por unanimidade a referida proposta com as condi-

ções expressas na mesma.____________________________________________________ 
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PONTO nº3:O Executivo deliberou também proceder à elaboração do caderno de 

encargos para a referida aquisição de serviços, e submeter o convite a uma entidade que 

realize estes serviços e possa dar resposta ás necessidades solicitadas._________________ 

_________________________________________________________________________ 

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

ata em minuta. ___________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e uma horas, foi declarada encerrada a reu-

nião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente, pelo Secretário 

que redigiu esta ata e pelo Tesoureira. __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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