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Aos quinze dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um, nesta Freguesia de Car-

valhal 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 dezanove horas foi declarada aberta a reunião. ___________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________ PONTO ÚNICO _______________________________ 

À data de hoje, términus deste Executivo, o Resumo de Fluxos de Caixa desta Freguesia 

apresenta os seguintes valores: ________________________________________________ 

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR – Cinquenta mil quatrocentos e trinta e um euros e 

trinta e sete cêntimos. _________________________________________________________ 

RECEBIMENTOS. __________________________________________________________ 

RECEITAS ORÇAMENTAIS CORRENTES - Cento e onze mil cento e noventa e seis 

euros e quatro cêntimos. ______________________________________________________ 

RECEITAS DE CAPITAL – Treze mil duzentos e trinta e nove euros e oitenta e quatro cên-

timos. ______________________________________________________________________ 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA - Trezentos e quatro mil cento e sessenta e quatro euros e 

quarenta cêntimos. ___________________________________________________________ 

PAGAMENTOS: ___________________________________________________________ 

DESPESAS ORÇAMENTAIS CORRENTES – Noventa mil duzentos e setenta e quatro 

euros e seis cêntimos. _________________________________________________________ 

DESPESAS ORÇAMENTAIS DE CAPITAL – Vinte e oito mil novecentos e cinquenta e 

seis euros e dezoito cêntimos. __________________________________________________ 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Trezentos e três mil duzentos e vinte e sete euros e 

quarenta cêntimos. __________________________________________________________ 
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SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE - Cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e 

quatro euros e uns cêntimos. ____________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas dezanove horas e trinta minutos, foi declarada encer-

rada 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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


