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Aos doze dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte, nesta Freguesia de Carvalhal 

Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente – António 

Henrique Colaço, Secretário – Manuel José Lourenço Tomás e a Tesoureira - Maria João 

dos Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Extraordinária da Junta. 

________________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte horas foi declarada aberta a reunião. ____________ 

_________________________________________________________________________ 

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DOIS MIL E VINTE: ____ 

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a prestação de contas do ano financeiro de 

dois mil e vinte com os seguintes valores: ___________________________________ 

As Receitas Orçamentais do Ano dois mil e vinte totalizaram a quantia de cento e oitenta e 

oito mil e duzentos euros e trinta e um cêntimos, sendo as Receitas Correntes no valor de 

cento e cinquenta e um mil novecentos e quarenta e três euros e setenta e oito cêntimos., e 

as Receitas de Capital no valor de trinta e seis mil duzentos e cinquenta e seis euros e cin-

quenta e três cêntimos. _____________________________________________________ 

As Despesas Orçamentais do Ano dois mil e vinte totalizaram a quantia de cento e sessenta 

e um mil quinhentos e setenta e um euros e quarenta e oito cêntimos, sendo as Despesas 

Correntes no valor de cento e vinte mil cento e cinquenta e dois euros e setenta cêntimos, e 

as Despesas de Capital no valor de quarenta e um mil quatrocentos e dezoito euros e setenta 

e oito cêntimos. ___________________________________________________________ 

Os fluxos de caixa totalizaram, tanto a débito como a crédito seiscentos e trinta e seis mil 

cento e três euros e trinta e quatro cêntimos, resultando um saldo para a Gerência seguinte 

de cinquenta mil quatrocentos e trinta e um euros e trinta e sete cêntimos. _____________ 

As operações de tesouraria registaram um saldo da Gerência do ano anterior de cento e qua-

renta e oito euros e doze cêntimos. O saldo que transitou para a Gerência seguinte foi de 

zero euros. _______________________________________________________________ 

O nível de execução do plano plurianual de investimento do ano dois mil e vinte, foi de 
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setenta e cinco virgula noventa e cinco por cento, com o montante executado de quarenta e 

um mil quatrocentos e dezoito euros e setenta e oito cêntimos. _____________________ 

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

foi de oitenta e três vírgula quarenta e nove por cento, com o montante executado de cin-

quenta mil novecentos e dezoito euros e três cêntimos. ___________________________ 

REVISÃO NUMERO UM AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA DO 

ANO DOIS MIL E VINTE E UM. __________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade proceder à revisão do Orçamento da Receita e da 

Despesa do ano dois mil e vinte e um, introduzindo e reforçando na parte da receita as 

seguintes rubricas e valores: _________________________________________________ 

16010100 – Na Posse do Serviço, no valor de cinquenta mil quatrocentos e trinta e um 

euros e trinta e sete cêntimos. _________________________________________________ 

Na parte da despesa reforçaram-se as seguintes rúbricas: ___________________________ 

- 02010800 – Material de Escritório, no valor de duzentos euros. _____________________ 

- 02012000 – Material de educação, cultura e recreio, no valor de duzentos euros. _______ 

- 02012100 – Outros Bens, no valor de duzentos euros. ___________________________ 

- 02020102 – Água, no valor de duzentos euros. _________________________________ 

- 02020301 – Manutenção de viaturas, no valor de quinhentos euros. _________________ 

- 02020399 – Outras manutenções diversas, no valor de duzentos euros. ______________ 

- 02021200 – Seguros, no valor de duzentos e cinquenta euros. ______________________ 

- 02021400 – Estudos, pareceres, projetos e consultadoria, no valor de quinhentos euros. _ 

-02021500 – Formação, no valor de cento e cinquenta euros; ________________________ 

- 02021800 – Vigilância e segurança, no valor de cem euros. ________________________ 

- 02021901 – Assistência Técnica – Informática, no valor de duzentos e cinquenta euros. __ 

- 02022501 – Serviços cemiteriais, no valor de dois mil euros. ______________________ 

- 04070100 – Instituições sem fins lucrativos, no valor de vinte e dois mil euros. ________ 

- 07010413 – Outros, no valor de quinze mil trezentos e vinte e um euros, trinta e sete cên-

timos. __________________________________________________________________ 
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07010700 – Equipamentos de informática, no valor de quinhentos euros. ______________ 

07010800 – Software Informático, no valor de quinhentos euros. ____________________ 

07010900 – Equipamento administrativo, no valor de mil e quinhentos euros. __________ 

07011500 – Outros investimentos, no valor de cinco mil oitocentos e sessenta euros. _____ 

REVISÃO NUMERO UM AO PLANO PRURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO 

ANO DOIS MIL E VINTE E UM. __________________________________________ 

Reforço de Dotação dos Seguintes Projetos: ____________________________________ 

0103 – Reparação e Conservação de Fontes e Lavadouros, no valor de seis mil euros. ____ 

0105 – Outras Construções Diversas, no valor de dois mil e vinte e um euros e trinta e sete 

cêntimos. ________________________________________________________________ 

0106 – Conservação e Beneficiação do Jardim de Infância, no valor de mil e trezentos 

euros. __________________________________________________________________ 

0107 – Conservação e Beneficiação do Edifício da Junta de Freguesia, no valor de seis mil 

euros. ____________________________________________________________________ 

0109 – Equipamento de Informática, no valor de quinhentos euros. ___________________ 

0110 – Software Informático, no valor de quinhentos euros. ________________________ 

0111 – Equipamento Administrativo, no valor de mil e quinhentos euros. _____________ 

0113  - Instalação Mobiliário Urbano – Abrigos de Passageiros, no valor de seiscentos e 

dez euros. ________________________________________________________________ 

0114 – Instalação de Mobiliário Urbano, no valor de mil euros. ______________________ 

0116 – Aquisição de Ar Condicionado – Casa Mortuária, no valor de duzentos e cinquenta 

euros. __________________________________________________________________ 

0118 – Construção de compartimento coberto no Jardim de Infância, no valor de quatro mil 

euros. ___________________________________________________________________                      

REVISÃO NUMERO UM AO PLANO PRURIANUAL DE AÇÕES DO ANO DOIS 

MIL E VINTE E UM. ____________________________________________________ 

Reforço de Dotação dos Seguintes Projetos: ____________________________________ 

0101 – Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. da Mercês, no valor de 



 
JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 

ACTA N.º 06/2021 
 
 

4 
 

vinte mil euros. ____________________________________________________________ 

0102 – Instituições e Coletividade da Freguesia, no valor mil e quinhentos euros. _______ 

0104 – Outras instituições sem fins lucrativos, no valor de quinhentos euros. __________ 

PROTOCOLO PARA APOIO ÀS FREGUESIAS NO QUADRO DA PROMOÇÃO E 

SALVAGUARDA ARTICULADA DOS INTERESSES PRÓPRIOS DAS POPULA-

ÇÕES – ANO DOIS MIL E VINTE E UM. ____________________________________ 

Presente a minuta de Protocolo para Apoio às Juntas de Freguesia/União de Freguesias no 

Quadro da Promoção e Salvaguarda Articulada dos Interesses Próprios das populações, 

elaborada nos termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro, no âmbito da Manutenção e Conservação de Caminhos, Acti-

vidade Educativas e Sócio-Educativas, Gestão e Manutenção de Parques Infantis Públicos, 

Manutenção e Conservação de Mobiliário Urbano e Limpeza, Desinfeção e Segurança em 

contexto de Pandemia Covid-19, no ano dois mil e vinte e um. O documento depois de dis-

cutido e analisado foi posto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. __________ 

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 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- 
 
TESOUREIRA- 
 


