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Aos sete dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta Freguesia de 

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

Carlos 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 vinte horas e trinta minutos foi declarada aberta a reunião. 

_________________________________________________________________________ 

REGULAMENTO TABELA DE TAXAS E PREÇOS:___________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade dar inicio ao procedimento da elaboração do Regu-

lamento de Tabela de Taxas e Preços da Freguesia de Carvalhal Benfeito.______________ 

_________________________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade:______________________________________ 

a)  Proceder à sétima revisão do orçamento da despesa do ano dois mil e vinte e dois, 

introduzindo e reforçando:______________________________________________ 

Diminuir as Rúbricas:______________________________________________________ 

0201020200-“Gasóleo”- a quantia de cem euros.__________________________________ 

0201210000-“Outros bens”- a quantia de sessenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos. 

0202030700-“Manutenção de Vias e Conservação de Caminhos”- a quantia de quatro mil 

trezentos e cinquenta euros.___________________________________________________ 

0701090000-“Equipamentos administrativo”- a quantia de quatrocentos e vinte e dois euros 

e cinquenta cêntimos.________________________________________________________ 

Reforçar as Rúbricas:______________________________________________________ 

0101010000-“Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos”- a quan-

tia de sessenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos._____________________________ 

0201200000-“Material de educação, cultura e recreio”- a quantia de trezentos euros.______ 

0202010200-“Água”- a quantia de cento e cinquenta euros.__________________________ 

0407010300-“Protocolo de Colaboração Centro Social Paroquial Nossa Sra. das Mercês”- a 

quantia de quatro mil euros._________________________________________________ 
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0701080000-“Software Informático”- a quantia de quatrocentos e vinte e dois euros e cin-

quenta cêntimos.____________________________________________________________ 

b) Proceder à rescisão do contrato de manutenção de software aplicacional que havia 

com a empresa que estava a prestar este serviço à Junta de Freguesia, a partir da data 

do seu vencimento (17 de Fevereiro de 2023).______________________________ 

c) Proceder à adjudicação de novo contrato de manutenção de software aplicacional   

com o pack “Profissional” com os módulos correspondentes apresentados em orçamento, 

pelo valor anual de setecentos e cinquenta euros acrescidos da taxa de iva legal em vigor, 

para o ano de 2023._________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

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

sente acta em minuta. _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

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

encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada pela Presidente, 

pelo Secretário, que redigiu esta ata, e pela Tesoureira._____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE- 

 

SECRETÁRIO- 

 

TESOUREIRO-  

 

 

 

 

 


