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Aos vinte e nove dias do mês de Abril de dois mil e vinte e um pelas vinte horas e trinta 

minutos, reuniu nesta sede da Junta de Freguesia a Assembleia de Freguesia em reunião 

ordinária: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Compareceram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Carlos Manuel Marciano de Jesus; Rui Miguel Machado Roque; Maria da Trindade Correia 

Pedro; Susete da Anunciação Constantino Paulo; Nelson Alves Ferreira; Rafael Santos Almeida 

Solteiro; Ana Sofia dos Santos Duarte; José Isabel Almeida; Luís Gonçalo da Costa Santos. 

Esteve também presente o Executivo constituído pelo Presidente António Henrique Colaço, a 

Tesoureira Maria João dos Santos Ribeiro Querido e o Secretário Manuel José Lourenço 

Tomás.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

HORA DE ABERTURA: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelas vinte horas e trinta minutos o Presidente da Assembleia de Freguesia Carlos Manuel 

Marciano de Jesus deu início aos trabalhos. -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria da Trindade Correia Pedro alertou o Executivo sobre a falta de sinalização de 

aproximação de passadeira no lugar das Antas e falta de sinalização de aproximação de escola 

e lombas junto a EB1 de Carvalhal Benfeito e felicitou o Executivo pelo trabalho de 

embelezamento que tem sido feito nas fontes e lavadouros da Freguesia; Susete da 

Anunciação Constantino Paulo questionou o Executivo sobre o processo do ATM, sobre o 

estado da Urbanização Jovem e alertou o Executivo sobre a falta de limpeza nas valetas em 

cimento em vários ponto da Freguesia; Nelson Alves Ferreira alertou o Executivo sobre o 
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abatimento do passeio junto ao cemitério e questionou o Executivo acerca do funcionamento 

do balcão dos CTT na sede da Junta de Freguesia;  Rafael Santos Almeida Solteiro questionou o 

Executivo sobre a falta de limpeza nos passeios e a razão pela qual não é aplicado herbicida 

nos mesmos, e alertou o Executivo para a falta de cuidado que o cidadão João Fialho das 

Cruzes tem com o uso do trator agrícola que suja de lama e barro a estrada de alcatrão onde 

circula e alertou o Executivo que os trabalhos de arranjo da valeta junto ao salão das Cruzes 

ainda não foram terminados; Ana Sofia dos Santos Duarte alertou o Executivo para a falta de 

sinalização nas quebradas na Rua da Paz na Oliveirinha, e questionou o Executivo sobre a 

situação epidemiológica na Freguesia; Carlos Manuel Marciano de Jesus questionou o 

Executivo sobre a má construção das valetas em cimento no Vale da Vaca e questionou o 

Executivo sobre a possibilidade de aluguer das antigas instalações do Centro de Saúde. O 

Executivo registou e tomou nota de todos os alertas e questões e respondeu da seguinte 

forma; sobre a falta de sinalização o Executivo informou que vai tratar de resolver, sobre o 

ATM o Executivo informou que estão a ser feitas diligências junto de outras instituições 

bancárias ficando a aguardar respostas, sobre a falta de limpeza das valetas o Executivo 

informou que os serviços camarários estão ocorrentes de todas as limpezas necessárias, sobre 

da Urbanização Jovem o Executivo informou que no próximo dia vinte e nove de Maio será 

realizada uma reunião no salão paroquial para todos os interessados onde serão feitos todos 

os demais esclarecimentos, sobre o buraco existente no passeio junto ao cemitério o Executivo 

tomou nota e vai tratar de resolver e sobre o serviço do balcão dos CTT na sede da Junta de 

Freguesia o Executivo informou que esta a aguardar reunião para esclarecimento das novas 

normas de funcionamento, sobre a aplicação de herbicida nos passeios o Executivo informou 

que é proibido por lei a sua aplicação,  mas que vão tentar encontrar soluções, sobre a 

sujidade na estrada no lugar das Cruzes o executivo informou que vai informar o senhor João 

Fialho de forma a minimizar este problema e sobre os trabalhos na valeta junto ao salão das 

Cruzes o Executivo informou que está registado  e é da responsabilidade do empreiteiro e que 

a mesma reparação terá de ser resolvida antes da obra estar dada por concluída, sobre a falta 

de sinalização nas quebradas na Rua da Paz na Oliveirinha o Executivo informou que vai 



 

   
          
  

  ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO 
 

ATA N.1/2021 
 

29–Abril– 2021 

3 

colocar a sinalização para evitar acidentes e que de futuro irá ser colocado um aqueduto, 

sobre a situação epidemiológica na freguesia o Executivo informou que à data de hoje existem 

dezassete casos ativos no Concelho e zero na Freguesia de Carvalhal Benfeito; sobre as valetas 

na Rua Principal no Vale da Vaca o Executivo tomou nota e informou que vai efetuar as 

diligências necessárias para resolver este assunto, sobre a possibilidade de aluguer das antigas 

instalações do Centro de Saúde o Executivo pediu à Mesa da Assembleia para que este assunto 

fosse colocado a debate, após a discussão do assunto foi votado por maioria a criação de um 

Regulamento para o aluguer das antigas instalações do Centro de Saúde. ----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

1º PONTO: APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROTOCOLO PARA APOIO ÀS FREGUESIAS NO 

QUADRO DA PROMOÇÃO E SALVAGUARDA ARTICULADA DOS INTERESSES PRÓPRIOS DAS 

POPULAÇÕES – ANO 2021.------------------------------------------------------------------------------------------

Foi feita a apresentação aos membros da Assembleia DO PROTOCOLO PARA APOIO ÀS 

FREGUESIAS NO QUADRO DA PROMOÇÃO E SALVAGUARDA ARTICULADA DOS INTERESSES 

PRÓPRIOS DAS POPULAÇÕES – ANO 2021, tendo sido colocado a votação, foi aprovado por 

unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2º PONTO: APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO FINANCEIRO 

DE 2020------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram apresentados os seguintes documentos: DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO 

ORÇAMENTAL; ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL INICIAL; PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – INICIAL; DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

RECEITA; DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA; DEMONSTRAÇÃO DE 
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EXECUÇÃO DO PPI; DIVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS; ENCARGOS 

CONTRATUAIS; BALANCETE ANALÍTICO – REGULARIZAÇÕES 2020; BALANCETE ANALÍTICO – 

APURAMENTO DE RESULTADOS 2020; ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DE RECEITA; ALTERAÇÕES 

ORÇAMENTAIS DE DESPESA; ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS; 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA; TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS; TRANSFERÊNCIAS 

E SUBSÍDIOS RECEBIDOS; PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES INICIAL; DEMONSTRAÇÃO DE 

EXECUÇÃO DO PPA MAIS RELEVANTES; RETENÇÕES; RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA; 

ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES; AUTO DE ABATE À CARGA NUMERO UM; 

FLUXO DE CAIXA – RESUMO; LISTAGEM DE AQUISIÇÕES; MAPA SÍNTESE DE BENS 

INVENTARIADOS; MODELO DOIS – RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS EXECUTIVO; MODELO DOZE 

VIRGULA UM – SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS; RELATÓRIO DE GESTÃO; 

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE. Depois de apresentados e analisados foram colocados a 

votação e aprovados por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3º PONTO: REVISÃO AO ORÇAMENTO DO ANO FINANCEIRO DE 2021-------------------------------- 

Perante a necessidade de inserir o saldo da gerência anterior no Orçamento Financeiro de 

2021, num valor correspondente a 50.431,37€ (cinquenta mil e quatrocentos e trinta e um 

euros e trinta e sete cêntimos) procedeu-se à modificação do referido Orçamento. Colocada a 

votação a modificação foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

z4º PONTO: RELATÓRIO DE OBRAS E ACTIVIDADES DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021----------

-O Presidente da Junta elencou todas as Obras e Atividades realizadas no primeiro trimestre de 

dois mil e vinte e um. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.º PONTO: INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA JUNTA DE 

FREGUESIA DO CARVALHAL BENFEITO. ------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta António Henrique Colaço informou os presentes sobre a situação 
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financeira atual da Junta de Freguesia do Carvalhal Benfeito. --------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e três horas e trinta minutos o Presidente da 

Assembleia deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata. Esta ata foi 

aprovada em minuta para poder ter execução imediata. ---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

O PRESIDENTE – 

 

PRIMEIRO SECRETÁRIO – 

 

SEGUNDO SECRETÁRIO -  

 

 


