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CÓPIA DE PARTE DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARREGAL DO SAL, 

REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 ------------- “INSTRUMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ----------------------  

 ------------- REVISÃO ORÇAMENTAL  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 16. 3.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 

DE 2018. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/12, sob o n.º 

1327). ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número trinta e dois, datada 

de doze do corrente mês e ano, que capeava a proposta supramencionada. -------------------  

 ------------- Nos termos da alínea c), do número um, do artigo trigésimo terceiro, do anexo I, 

da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro e demais 

legislação aplicável, a Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta da Terceira Revisão ao Orçamento e às Grandes 

Opções do Plano (PPI e AMR), do ano de dois mil e dezoito, nos seguintes valores: --------  

 ------------- Orçamento da Despesa – Reforços – €82 713,00 (oitenta e dois mil, setecentos 

e treze euros); Diminuições – €82 713,00 (oitenta e dois mil, setecentos e treze euros).   

 ------------- Grandes Opções do Plano – Reforços – €66 649,00 (sessenta e seis mil, 

seiscentos e quarenta e nove euros); Diminuições – €66 649,00 (sessenta e seis mil, 

seiscentos e quarenta e nove euros). ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- De igual modo, deliberou submeter a proposta em apreço à Assembleia 

Municipal, nos termos e para os efeitos da alínea a) do número um, do artigo vigésimo 

quinto, do anexo I, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 
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setembro.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- Paços do Município de Carregal do Sal, 18 de setembro de 2018. -----------------------  

 ------------------------------------- O Chefe de Divisão de Administração Geral, -----------------------------------  

 

 

 ------------------------------------------------- António Manuel Ribeiro. --------------------------------------------------------  
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