
   
JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 

                          ACTA N.º 07/2022 
 

1 de 4 

 

Aos sete dias do mês de abril 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 Extraordinária da 

Junta.___________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas dezanove horas foi declarada aberta a reu-

nião._____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

PROPOSTA Nº3/ 07.04.2022___________________________________________ 

O Presidente da Junta apresentou ao Executivo a proposta nº3/07.04.2022, que fará parte 

integrante e se anexa à presente ata, para a adjudicação de “prestação de serviços cemite-

riais”, no cemitério da Freguesia de Carvalhal Benfeito de forma a dar resposta imediata a 

esta necessidade urgente na freguesia. __________________________________________ 

O Executivo tomou conhecimento, analisou a proposta, e deliberou por unanimidade adju-

dicar a prestação dos serviços cemiteriais da freguesia de Carvalhal Benfeito à empresa 

RibaOffice – Serviços Fúnebres, por ser a única, das empresas contactadas, disponível para 

assumir o compromisso da execução imediata destes serviços e se tratar de um género de 

serviços imprescindíveis e inadiáveis que a Junta de Freguesia tem obrigação legal de asse-

gurar à população da freguesia de Carvalhal Benfeito.  Mais deliberou aprovar por unani-

midade a referida proposta __________________________________________________ 

ALTERAÇÃO AO ANEXO IV DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS___________ 

Na sequência da proposta da nova adjudicação de serviços cemiteriais, verifica-se a neces-

sidade de proceder à alteração da tabela de taxas e licenças, anexo IV (cemitério de Carva-

lhal Benfeito), em vigor nesta freguesia de Carvalhal Benfeito. ______________________ 

O Executivo analisou os preços apresentados para a execução dos serviços cemiteriais e 

deliberou aprovar por unanimidade a alteração da tabela de preços constante no anexo IV 

do regulamento em vigor e submete-la à aprovação da Assembleia de Freguesia. 

________________________________________________________________________ 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO FINANCEIRO DE 2021___________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a prestação de contas referente ao ano 

financeiro de 2021, que se traduz nos seguintes valores: ____________________________ 

As receitas Orçamentais do ano de dois mil e vinte e um totalizaram a quantia de cento e 

cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois euros e quinze cêntimos, sendo as receitas 

correntes no valor de cento e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e dois euros e trinta e 

um cêntimos e as receitas de capital no valor de treze mil setecentos e trinta e nove euros e 

oitenta e quatro cêntimos.____________________________________________________ 

As Despesas Orçamentais do ano dois mil e vinte e um totalizaram a quantia de cento e 

cinquenta e quatro mil e trinta euros e setenta e cinco cêntimos, sendo as despesas correntes 

no valor de cento e dezoito mil, novecentos e oitenta e dois euros e trinta e três cêntimos, e 

as despesas de capital no valo de trinta e cinco mil e quarenta e oito euros e quarenta e dois 

cêntimos._________________________________________________________________ 

Os fluxos de caixa totalizaram tanto a débito como a crédito, a quantia de seiscentos e três 

mil, cento e oitenta euros e noventa e seis cêntimos, resultando um saldo para a gerência 

seguinte no valor de quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois euros e setenta e sete cên-

timos.____________________________________________________________________ 

As operações de tesouraria tinham um saldo da gerência do ano anterior no valor de zero 

euros e transitaram com um saldo para a gerência seguinte no valor de zero euros.________ 

O nível de execução do plano plurianual de investimentos do ano dois mil e vinte e um foi 

de setenta e quatro virgula vinte e cinco por cento, com o montante executado de trinta e 

cinco mil e quarenta e oito euros e quarenta e dois cêntimos._________________________ 

O nível de execução do plano plurianual das ações mais relevantes do ano de dois mil e 

vinte e um foi de setenta e cinco vírgula trinta e nove por cento, com o montante executado 

de cinquenta mil trezentos e dezasseis euros e oito cêntimos._________________________ 

PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DO ANO 2022_______________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade proceder à primeira revisão do Orçamento da 

receita e da despesa do ano dois mil e vinte e dois, introduzindo e reforçan-
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do:_____________________________________________________________________ 

Na receita:________________________________________________________________ 

1601010000 – “Na posse do serviço” – a quantia de quarenta e oito mil, oitocentos e trinta 

e dois euros e setenta e sete cêntimos___________________________________________ 

0510000000 – “ Rendas”– a quantia de dois mil e setecentos euros____________________ 

Na despesa:_______________________________________________________________ 

01010401 – “Pessoal em funções” – no valor de duzentos e sessenta e cinco euros;_______ 

020209 – “Comunicações” – no valor de mil euros;________________________________ 

02022502 – “outros serviços” no valor de sessenta e sete euros e setenta e sete cêntimos;  

04070103 - “Protocolo de colaboração Centro Social Paroquial  Nossa Senhora das Mer-

cês” – no valor  de dez mil euros;______________________________________________ 

04070101 – “Instituições e Coletividades da Freguesia” - no valor de cinco mil duzentos e 

cinquenta euros;____________________________________________________________ 

070109 - 0101 –“Equipamento Administrativo - Ar condicionado casa mortuária” -no valor 

de mil euros;______________________________________________________________ 

070109 – 0102 – “Equipamento Administrativo – Diverso”- no valor de três mil euros;___ 

07010412- 0201- “Cemitérios” – no valor de vinte mil e setecentos euros; _____________ 

07010413- 0111 “Outros” “Pintura interior – Edifício da Junta”- no valor de mil setecentos 

e cinquenta euros;_________________________________________________________ 

07010413 – 0109 –“Outros- Outras Construções” – no valor de três mil e quinhentos 

euros;____________________________________________________________________ 

07.10.30.301- 0112 - “Edifícios” – “Instalação de Serviços” - No valor de cinco mil 

euros;____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

PRIMEIRA REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO 

ANO 2022________________________________________________________________ 

Reforço de dotação dos seguintes projetos: ______________________________________ 

0101- “casa mortuária – ar condicionado” – no valor de mil euros_____________________ 



   
JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 

                          ACTA N.º 07/2022 
 

4 de 4 

 

 

  

0102 – “Equipamento Administrativo - Diverso” - no valor de três mil euros ___________ 

0109 – “Outras Construções” – no valor de três mil e quinhentos euros ________________ 

0111 . “Pintura Interior – Edifício da Junta” – no valor de mil setecentos e cinquenta euros. 

0112 –“ Melhoramentos no edifício da Junta, nº. 23 “ – no valor de cinco mil euros.______ 

0201 – “Cemitério” – no valor de vinte mil e setecentos euros;_______________________ 

_________________________________________________________________________ 

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

sente ata em minuta. _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e uma horas e trinta minutos, foi declarada 

encerrada a reunião 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-  

 

 

 

 

 


