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Aos quatro dias do mês de Maio 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 DEZANO-

VE: _____________________________________________________________________ 

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

dois mil e dezanove com os seguintes valores: ___________________________________ 

O Orçamento da Receita foi executado a setenta e três virgula trinta e sete por cento do 

valor previsto, totalizando cento e sessenta e dois mil e dezanove euros e noventa e sete 

cêntimos. _________________________________________________________________ 

O Orçamento da Despesa foi executado a sessenta e dois virgula cinquenta e nove por cento 

do valor previsto, totalizando cento e trinta e oito mil duzentos e dezassete euros e quarenta 

e três cêntimos. ____________________________________________________________ 

Os fluxos de caixa totalizaram, tanto a débito como a crédito quinhentos e quarenta e qua-

tro mil, duzentos e dezoito euros e quarenta e quatro cêntimos, resultando um saldo para a 

Gerência seguinte de vinte e três mil novecentos e cinquenta euros e sessenta e seis cênti-

mos. ___________________________________________________________________ 

As operações de tesouraria registaram um saldo da Gerência do ano anterior de noventa e 

quatro euros e trinta e sete cêntimos. O saldo que transitou para a Gerência seguinte foi de 

cento e quarenta e oito euros e doze cêntimos. ___________________________________ 

O nível de execução do plano plurianual de investimento do ano dois mil e dezanove, foi de 

doze vírgula vinte e oito por cento, com o montante executado de sete mil oitocentos e 

noventa e um euros e treze cêntimos. __________________________________________ 
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O nível de execução do plano plurianual das Acções mais relevantes do ano dois mil e 

dezanove foi de noventa e oito vírgula cinquenta por cento, com o montante executado de 

sessenta e dois mil novecentos e cinquenta euros e cinquenta cêntimos. ________________ 

REVISÃO NUMERO UM AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA DO 

ANO DOIS MIL E VINTE. _________________________________________________ 

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

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

rubricas e valores: __________________________________________________________ 

0603010500 – DGAL – Art.º 38, n.º 8 da Lei n.º 73/2013, no valor de quatro mil cento e 

sessenta e cinco euros. ______________________________________________________ 

0605010100 – Manutenção e Conservação de Caminhos, no valor de dez mil euros. _____ 

0605011800 – Pintura da Escola EB1 Carvalhal Benfeito, no valor de quatro mil setecentos 

e cinquenta euros. _________________________________________________________ 

0605011900 – Pintura dos Muros da Escola EB1 de Carvalhal Benfeito, no valor de dois 

mil quatrocentos e cinquenta euros. ____________________________________________ 

16010100 – Na Posse do Serviço, no valor de vinte e três mil oitocentos e dois euros e cin-

quenta e quatro cêntimos. ____________________________________________________ 

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

01010100 – Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos, no valor de 

cem euros. ________________________________________________________________ 

0102130200 – Senhas de Presença da Assembleia, no valor de cinquenta euros. _________ 

0103050500 – Segurança social – outros, no valor de mil euros. ______________________ 

0201020200 – Gasóleo, no valor de trezentos euros. ______________________________ 

02010400 – Limpeza e higiene, no valor de quinhentos euros. _______________________ 

0201080100 – Material de Escritório – Junta de Freguesia, no valor de duzentos euros. __ 

02010900 – Produtos químicos e farmacêuticos, no valor de quinhentos euros. _________ 

02011500 – Prémios, condecorações e ofertas, no valor de cem euros. ________________ 

0201160301 –Produtos dos CTT, no valor de cem euros. __________________________ 
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02011700 – Ferramentas e utensílios, 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. ______________________________ 

0202030100 – Manutenção de viaturas, no valor de quinhentos euros. ________________ 

0202030700 – Manutenção de vias e Conservação de caminhos, no valor de dez mil euros.  

0202030900 – Manutenção do Cemitério e Casa Mortuária, no valor de quinhentos euros.  

0202039900 – Outras Manutenções Diversas, no valor de cento e quarenta euros. ________ 

02021400 – Estudos, pareceres, projectos e consultadoria, no valor de mil seiscentos e cin-

quenta euros. ______________________________________________________________ 

0202190100 – Assistência técnica – Informática, no valor de quinhentos euros. _________ 

0202190200 – Assistência técnica – Equipamentos Diversos, no valor de quinhentos euros.  

0202200200 – Outros trabalhos especializados, no valor de duzentos euros. ____________ 

02022400 – Encargos de cobrança de receitas, no valor de cem euros. _________________ 

0407010100 – Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial N. Sra. das Mercês, no 

valor de catorze mil euros. ___________________________________________________ 

0407010400 – Outras instituições sem fins lucrativos, no valor de quatrocentos euros. ___ 

0602030507 – Quota Anafre, no valor de trinta euros. ____________________________ 

0701041304 – Outras Construções Diversas, no valor de oitocentos e trinta e sete euros e 

cinquenta e quatro cêntimos. _________________________________________________ 

0701041308 – Conservação e Beneficiação do Edifício da Junta de Freguesia, no valor de 

mil euros. _________________________________________________________________ 

0701041310 – Cobertura do parque de merendas, no valor de dois mil euros. ___________ 

07011100 – Ferramentas e utensílios, no valor de mil euros. _________________________ 

0701150100 – Instalação Mobiliário Urbano – Abrigos de Passageiros, no valor de mil cen-

to e sessenta euros. ________________________________________________________ 

0701150400 – Pintura da Escola EB1 Carvalhal Benfeito, no valor de quatro mil setecentos 

e cinquenta euros. __________________________________________________________ 

0701150500 – Pintura dos Muros da Escola EB1 Carvalhal Benfeito, no valor de dois mil e 
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quatrocentos e cinquenta euros. _______________________________________________ 

ADENDA AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO MUNI-

CIPIO PARA OS ÓRGÃOS DAS FREGUESIAS NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI 

57/2019, 30 DE ABRIL CONJUGADO COM A LEI N.º 50/2018 DE 16 AGOSTO. __ 

O Decreto-Lei n.º 57/2019, concretiza a transferência das competências dos municípios 

para os órgãos das freguesias, ao abrigo do n.º 2 do artigo 38º da Lei n.º 50/2018 de 18 

Agosto.  _________________________________________________________________ 

Foi apresentada a Adenda ao Auto de Transferência das competência do Município para a 

Freguesia de Carvalhal Benfeito no âmbito do Decreto-Lei 57/2019 de 30 de Abril conju-

gado com a Lei n.º 50/2018 de 16 de Agosto, que depois de lida e analisada pelo executivo, 

foi aprovada 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- 
 


