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2 – 1ª Revisão Orçamental   

 



Realizamos a primeira revisão orçamental correspondente ao ano de 2016. 

Trata-se de cumprir uma formalidade contabilística exigida pelo POCAL que corresponde à 

inserção do saldo orçamental transitado a 31/12/2015 no valor de 95.922,13 € ao qual acresce o 

valor de 3.406,00 € da actualização do Fundo de Financiamento das Freguesias - FFF, perfazendo 

um total de 99.328,13 €. 

Em relação ao valor do FFF a explicação radica na aprovação, em março de 2016, do Orçamento de 

Estado e o orçamento da freguesia votado em dezembro em que ponderámos apenas o mesmo 

valor transferido durante o ano de 2015. Isto é, apenas tivemos conhecimento do efectivo valor a 

transferir do orçamento do estado no final do mês de março. 

Depois o valor efectivamente transitado a 31.12.2015 corresponde às seguintes duas parcelas: 

cerca de quarenta mil euros atribuídos em razão da candidatura aprovada para a limpeza das 

áreas ripícolas do Rio Diz e Noémi que se concluirá no decurso de 2016. O restante trata-se de um 

valor que foi sendo possível reservar em 2014 e 2015. Mas, a aquisição do trator e a eventual 

publicação de uma revista, alusiva aos 40 anos sob as primeiras eleições locais, vai provavelmente 

obrigar a utilizarmos algum do valor mencionado. 

Assim a primeira revisão corresponde à distribuição da verba pelas diversas rúbricas orçamentais 

tendo também por referência o desempenho financeiro concretizado neste último meio ano e o 

que se prevê executar no restante ano de 2016. 

No quadro das despesas correntes ressalvamos o aumento/reforço da verba para os programas 

ocupacionais decorrendo essa necessidade em razão das candidaturas e consequentes condições 

legais / financeiras dos mesmos programas. Registe-se também que a freguesia tem mais alguns 

colaboradores no âmbito daqueles programas cujo programa findará até final do ano de 2016. 

Inscreve-se também a verba correspondente à execução do programa Erasmus + cuja candidatura 

só foi aprovada após a votação do orçamento da freguesia.  

Aliás registe-se que já se executou a candidatura como estava planeada e agora vai acontecer o 

complemento financeiro correspondente após o cumprimento das exigências do próprio 

programa. 

Insere-se ainda uma nova rúbrica correspondente à intenção da junta em adquirir algumas 

ferramentas renovando assim algumas outras que estão já numa fase em que a manutenção é 

mais exigente e dispendiosa. 

No que tem a ver com o Plano Plurianual de Investimentos, e, aqui, abordamos a questão das 

despesas de capital optámos por inserir a obra correspondente a um pequeno alargamento da Rua 

do Calvário e o muro de suporte que terá de ser deslocado. 

Também, e como é já do conhecimento dos membros da Assembleia de Freguesia foi continuada a 

acção na horta comunitária. Estão os 32 talhões devidamente agricultados e agora considera-se 

um investimento de quinhentos euros para algumas melhorias que são necessárias concretizar na 

área que nos foi cedida pelos respectivos proprietários. 

 

Freguesia da Guarda, junho 2016 
















