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Aos quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e dois, nesta Freguesia de Car-

valhal 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 Ordinária da Junta. 

________________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte e uma horas foi declarada aberta a reu-

nião._____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________REGULAMENTO DA UNIDADE LOCAL DA PROTEÇÃO CIVIL_______ 

Apresentado o Regulamento Da Unidade Local Da Proteção Civil da Freguesia de Carva-

lhal Benfeito. O Executivo analisou o Regulamento e deliberou aprová-lo por unanimidade 

e submetê-lo à aprovação da Assembleia de Freguesia.______________________________ 

 CADASTRO DO INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO DA FREGUESIA DE CAR-

VALHAL BENFEITO.______________________________________________________ 

O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar o referido cadastro 

do Inventário do Património e deliberou submete-lo à aprovação da Assembleia de Fregue-

sia._______________________________________________________________________ 

_____________________DELIBERAÇÕES DIVERSAS_________________________ 

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

a) O pagamento da fatura VND.F12022/107 referente a aquisição de um equipamento 

móvel no valor de trezentos e oitenta e nove euros e noventa e nove cêntimos no qual 

foi abatida a nota de credito VND.N12022/81 no valor de duzentos euros, referente 

ao plafom de descontos concedidos._______________________________________ 

b) O  Pagamento da fartura D/005483  referente a aquisição de um computador para a 

secretaria da Junta de Freguesia e ao serviço de intervenção técnica na sua íntegra no 

valor de mil trezentos e cinquenta e um euros e setenta e sete cêntimos.___________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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O Executivo deliberou por unanimidade:________________________________________                                                                                                                             

a) Proceder a renegociação do contrato dos serviços de telecomunicações pelo 

período de dois anos, pelo valor mensal de setenta euros e dezassete cêntimos 

acrescido do imposto de IVA à taxa em vigor. Desta renegociação resultou de um 

crédito de duzentos euros que por sua vez foram deduzidos na liquidação da Far-

tura VND.F12022/107.____________________________________________  

b) Proceder à revalidação e retificação do documento orientador de apoios ao regu-

lamento de atribuição de subsídios para apoios financeiros/ critérios de avaliação 

com as Associações/ instituições para o quadriénio de dois mil e vinte e um a dois 

mil e vinte e cinco.________________________________________________ 

_____________OBRAS EXECUTADAS  OU ACOMPANHADAS_________________ 

a) Pulverização das valetas em cimento e calçadas em todas as ruas da Freguesia.__ 

b) Limpeza manual das bermas na rua Sra. Das Mercês desde o cruzamento da rua 

da Presa até ao limite da Freguesia (Hortas)._____________________________ 

c) Reparação da valeta de cimento na rua da Bela Vista.______________________ 

_________________BALANCETES DE TESOURARIA________________________ 

Presentes e analisados os balancetes de tesouraria reportados ao último 

mês.______________________________________________________________________ 

APROVAÇÃO EM MINUTA: no final da reunião o Executivo deliberou aprovar a pre-

sente ata em minuta. _______________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e duas 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 pela Tesoureira.___________________________________________ 

PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRO-  

 
 

 


