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Aos dezasseis dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, nesta Freguesia de Carva-

lhal Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente - Ma-

ria João Dos Santos Ribeiro Querido, Secretário – Manuel José Lourenço Tomás e o Tesou-

reiro - António Henrique Colaço, 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 CATORZE: 

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

dois mil e catorze com os seguintes valores: _____________________________________ 

O Orçamento de receita foi executado a oitenta e quatro vírgula cinquenta por cento do va-

lor  previsto, totalizando cento e oitenta e um mil e novecentos euros e cinquenta cêntimos. 

As despesas foram executadas a sessenta e oito vírgula vinte e nove por cento do valor pre-

visto, totalizando cento e quarenta e sete mil e dezassete euros e vinte e dois cêntimos. _ 

Os fluxos de caixa totalizaram, tanto o débito como a crédito, seiscentos e quinze mil seis-

centos e treze euros e sessenta e oito cêntimos, resultando um saldo para a Gerência seguin-

te de trinta e quatro mil oitocentos e noventa e seis euros e vinte oito cêntimos. __________ 

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

dois euros e catorze cêntimos. O saldo que transitou para a Gerência seguinte foi de duzen-

tos e quinze euros e catorze cêntimos. __________________________________________ 

A Execução anual do plano plurianual de investimento foi de trinta e nove vírgula dezoito  

por cento, totalizando vinte e oito mil novecentos e sessenta euros e noventa e dois cênti-

mos. ________________________________________________________________ 

REVISÃO NUMERO UM  AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA DO 

ANO DOIS MIL E QUINZE. _______________________________________________ 

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

da Despesa do ano de  dois mil e quinze, introduzindo na parte da receita a Rubrica 
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160101- “Na Posse do Serviço” a quantia de trinta e quatro mil seiscentos e oitenta e um 

euros e catorze cêntimos, resultante do saldo da Gerência do ano de dois mil e catorze. Por 

seu lado na parte da despesa reforçaram-se as rúbricas 0103090100 – “Seguro de Acidentes 

de Trabalho”, no valor de cento e vinte euros; 0202100000 – “Transportes” -  no valor de 

duzentos e cinquenta euros; 0407010200 – “Instituições e Colectividades da Freguesia” -  

no valor de três mil e quinhentos euros; 0407010400 – “Outras Instituições sem Fins Lucra-

tivos” -  no valor de seiscentos e cinquenta euros; 0408020100 – “CEI – Bolsa” -  no valor 

de oitocentos e trinta e oito euros e quarenta cêntimos; 0408020200 – “CEI – Subsidio de 

Refeição” -  no valor de novecentos e trinta e nove euros e quarenta cêntimos; 0701030101 

– “Instalação de Medidas de Autoprotecção” -  no valor de cinco mil quinhentos e cinquen-

ta euros; 0701040200 – “Sistemas de Drenagens de águas residuais” -  no valor de trezentos 

e trinta e três euros e trinta e quatro cêntimos; 0701060200 – “Aquisição de Viatura” -  no 

valor de vinte e dois mil e quinhentos euros.______________________________________ 

A presente deliberação irá ser submetida à Assembleia de Freguesia para a respectiva apro-

vação. ___________________________________________________________________ 

APROVAÇÃO EM MINUTA: no final da reunião a Junta deliberou aprovar a presente 

ata em minuta. ___________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e três horas, foi declarada encerrada a reu-

nião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelo Secretário 

que redigiu esta ata e pelo Tesoureiro. __________________________________________ 

 

 

 


