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Introdução 

 

 Em conformidade com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) 

e cumprindo o pressuposto das competências da Junta de Freguesia, alínea a), do n.º 1 do art.º 

16º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, procedeu-se à elaboração dos documentos 

previsionais para o ano de 2016. 

 O presente documento, elaborado pelo Executivo desta Autarquia, visa apresentar as 

Grandes Opções do Plano (Atividades Mais Relevantes da Gestão Autárquica, Plano de 

Atividades e Plano Plurianual de Investimentos) e o Orçamento.  

Desta forma, apresenta-se da seguinte forma: 

 Grandes Opções do Plano 

 Atividades Mais Relevantes da Gestão Autárquica 

 Plano de Atividades 

 Plano Plurianual de Investimentos 

 Orçamento 

 Orçamento da Receita e da Despesa 

 Resumo do Orçamento. 

 

A exemplo do ano anterior, as Grandes Opções do Plano (P.A. e P.P.I), o Orçamento e o 

Mapa de Pessoal para 2016, foram elaborados de acordo com a legislação aplicável e tendo, 

sempre, presente as necessidades da Freguesia da Serra de Água.  
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Grandes Opções do Plano 

Actividades Mais Relevantes da Gestão Autárquica 

  

As Grandes Opções do Plano para o ano de 2016 será um continuar da concretização 

do nosso programa eleitoral apresentado, para o período de 2013-17, e que mereceu o apoio da 

população da nossa freguesia. Contudo, a nossa acção terá que ser, sempre, de acordo com as 

necessidades e interesses da Freguesia. 

Como sabemos, as Juntas de Freguesia são, na realidade, a “primeira porta” onde os 

residentes recorrem à procura de ajuda, para a resolução dos seus problemas, sejam eles quais 

forem. Sabemos também, que somos a entidade pública mais próxima das pessoas e, assim 

sendo, teremos que conhecer muito bem o meio envolvente para poder responder da melhor 

forma aos problemas que vão surgindo. 

Desta forma, após dois anos de mandato, este executivo já conhece, em grande parte, 

as principais preocupações, necessidade e interesses da localidade e, assim, este orçamento é, 

acima de tudo, um continuar do trabalho que temos vindo a realizar e que tem merecido os 

melhores “encómios” da população. 

Este orçamento é no seu “grosso”, muito idêntico ao ano anterior, apenas com 

adaptações ao nível da despesa e por imposições da lei ou opções deste executivo, tendo em 

conta as necessidades detectadas ao longo do presente ano. Quanto à Receita, destaca-se o 

apoio da Câmara da Ribeira Brava que no ano anterior (por esta data) seria ainda uma 

possibilidade que se tornou real ao longo do presente ano e, que para o ano de 2016, será para 

manter. 

Assim sendo, pretendemos continuar a realizar um trabalho de proximidade na resolução 

dos problemas dos nossos residentes e que estejam ao nosso alcance e, caso contrário 

encaminhar os casos que não podemos solucionar para as entidades responsáveis e, 

acompanhar o seu desenvolvimento.  
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Funções Gerais 

Quanto às funções gerais são, essencialmente, uma continuação das realizadas no ano 

anterior. E porque é melhor fazer o necessário e bem, do que muito e “menos bem”. Assim, tudo 

o que acharmos necessário realizar e que o possamos fazer, certamente iremos envidar todos 

os esforços para o tornar possível.  

 Continuar a desenvolver procedimentos de racionalização de recursos nos serviços da 

junta, nomeadamente, redução de consumíveis, papel, energia eléctrica e água; 

 Gerir, actualizar e enriquecer a informação da página electrónica da Junta de Freguesia. 

 Continuar com a progressiva modernização do atendimento público acompanhando as 

novas exigências tecnológicas; 

 Continuar a ter uma boa organização contabilística de forma a dar cumprimento ao 

exigido pela Administração Central; 

 Continuar e, se possível, melhorar o apoio prestado aos residentes nas áreas sociais, 

fiscais e outras. Nomeadamente, na área social - na detecção e encaminhamento para 

as entidades competentes das situações de necessidade social. Na área fiscal - ajuda 

no preenchimento das declarações Fiscais electrónicas ou papel, entre outras, como 

informação e divulgação de programas de emprego, programa de apoio, etc. 

 Colaboração com as forças de segurança em atividades que visem reforçar a segurança 

de pessoas e bens da Freguesia; 

 Colaborar com as entidades no domínio da protecção civil, no âmbito das suas 

competências, designadamente em situações de catástrofe e calamidade pública; 

 Continuar a acompanhar e intervir na fiscalização, dentro das nossas competências, nas 

obras de canalização da Ribeira. Nomeadamente, acessibilidades aos terrenos, levadas 

para rega, pontes pedonais, regularização de terrenos e bens, entre outros. 

 Continuar a preparar e encaminhar para as entidades competentes as informações 

relevantes para as obras da Lei de Meios, a iniciarem na freguesia, nomeadamente, à 

Ribeira da Eirinha, Pereira e Fajã das Éguas. 

 Continuar a reivindicar, junto das entidades competentes, de outras necessidades, ao 

abrigo da Lei de Meios, que ainda se encontram por executar na freguesia, como a 

continuação da canalização da Ribeira a montante da Pereira até à Terra Grande (acima 

da ponte da Estrada Regional), Regularização do ribeiro da Achada dos Aparícios (a 

montante e a jusante da ponte), Reconstrução e repavimentação da estrada da Terra 

Grande de Baixo e Ribeiro). Estas e outras obras estavam referenciadas no ano 

passado, no entanto uma já esta no terreno (Lombo do Moleiro). 
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Funções Sociais 

As funções sociais abaixo indicadas são apenas as que, no nosso entender, são 

prioritários, contudo não iremos deixar de realizar outras que venham a se identificar como 

necessárias, só pelo facto de não estarem contempladas em Plano. 

Estas funções continuam a ser, na grande maioria, a continuação das acções do ano 

anterior e porque continuamos a achar que são as prioritários e essenciais para a freguesia. 

 Continuar com o apoio à escola EB 1 da Serra de Água, na medida das nossas 

possibilidades, em materiais, mão-de-obra para pequenas reparações, convívio do dia 

de “Reis”, entre outras. 

 Continuar a colaborar na promoção das atividades de âmbito escolar das escolas do 

Concelho e em particular às da nossa Freguesia. 

 Continuar a cooperar, através de apoio financeiro e por outras formas, com as 

instituições pertencentes à Freguesia com vista à dinamização de atividades de caráter 

social, cultural, recreativo e desportivo, conforme as disponibilidades financeiras da 

Junta. 

 Continuar o apoio prestado aos residentes locais no preenchimento das obrigações 

fiscais do IRS, nomeadamente dos formulários electrónicos em papel. 

 Continuar a identificar, encaminhar e acompanhar casos de necessidade social na 

Freguesia. 

 Continuar a apoiar iniciativas de carácter de voluntariado social ou 

programas/campanhas de solidariedade social. 

 Continuar a promover a integração de desempregados, através dos programas 

existentes no Instituto de Emprego da Madeira e mediante disponibilidade financeira da 

autarquia. 

 Continuar a remeter para as entidades competentes pedidos de novos Ecopontos e a 

melhoria na recolha de resíduos. 

 Continuar a remeter para as entidades competentes as avarias, derrames e 

necessidades na rede de abastecimento de água. 

 Continuar a assegurar, em conjunto com a Câmara Municipal, a colocação e 

manutenção da toponímia.  
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Atividades Económicas 

Quanto às atividades económicas a desenvolver durante o ano de 2016, não nos 

referimos a nenhuma em particular, mas sim às que, no nosso entender e da Assembleia de 

Freguesia, careçam de intervenção prioritária. 

Desta forma, não nos comprometemos com nenhuma atividade em particular, mas, no 

global executar o investimento previsto e disponível de acordo com as necessidades existentes 

e, acima de tudo, das que poderão vir a surgir ao longo do ano e que careçam de uma 

intervenção emediata.  

 Assim sendo, pretendemos: 

 Executar os investimentos que constam do Plano Plurianual de Investimentos de acordo 

com as prioridades e as possibilidades de gestão financeira da autarquia. 

 Assegurar a limpeza de Veredas, Caminhos e Estradas da Freguesia. 

 Promover a limpeza e ajardinamento dos espaços públicos da Freguesia. 

 Manutenção e Limpeza dos Sanitários Públicos. 

 Realização de pequenas construções (veredas, levadas, muros, etc.) na Freguesia, 

atendendo as necessidades pontuais solicitadas pela população, nunca descurando o 

cabimento orçamental para o efeito. 

 Colocação de varandas e grelhas, em locais que estejam a oferecer perigo à circulação 

de pessoas. 

 Outras que venham a ser identificadas como necessárias. 
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Apresentação Orçamental 
 

 As Opções do Plano e Orçamento, foram elaboradas tendo em conta os constrangimentos 

financeiros atuais de contenção de despesa, regime de financiamento das autarquias locais (FFF), 

transferências da Câmara e receitas próprias (Taxas e Licenças, IMI). 

 Estes Documentos Previsionais foram elaborados de acordo com as necessidades detectadas, 

compromissos assumidos e as linhas orientadoras deste Executivo. Da forma como foi elaborado, cria as 

condições para a realização de obras ou acções de interesse local, com vista à prossecução do interesse 

público e à satisfação das necessidades dos residentes da nossa Freguesia. 

 O Orçamento apresenta a previsão anual das Receitas e Despesas, de acordo com o 

Classificador Económico em vigor (adaptação do classificador aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 

14 de Fevereiro), sendo constituído pelo Mapa do Resumo do Orçamento, Orçamento da Despesa e da 

Receita, incluindo ainda o Plano Plurianual de Investimentos e o Plano de Atividades para 2016. 

 O valor global do Orçamento para 2016 é de 88.938,59 Euros, o que, comparativamente com o 

ano anterior é de – 2.037,41 Euros. 
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No âmbito da Receita, este Orçamento prevê, em termos correntes, o montante de 88.318,59, e 

de Receitas de Capital o valor de 620,00 Euros. 

 Em termos da Despesa, este Orçamento prevê 75.203,00 euros de Despesa Corrente e 

13.735,59 euros de Despesa de Capital. 

 O Plano Plurianual de Investimentos (PPI), inclui todos os projectos e acções relevantes a 

realizar no âmbito dos objectivos estabelecidos pela autarquia, com previsão de Despesa para o ano de 

2016 e perfazem 13.735,59 euros, representando cerca de 15% do total orçamentado. 

 O Orçamento para o exercício do ano de 2016 prevê todos os projectos e acções a realizar, bem 

como os encargos inerentes ao funcionamento dos serviços da autarquia e apoio a associações e outras 

entidades sem fins lucrativos. 

 As Grandes Opções do Plano, integram as atividades mais relevantes da gestão autárquica, 

onde se definem todas as acções e projectos que se prevêem realizar.  
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Orçamento da Receita 

 

 O Orçamento global da Receita é de 88.938,59 euros, sendo que as Receitas Correntes 

previstas contabilizam o montante de 88.318,59 euros (99,3%) e as de Capital o montante de 620,00 

euros (0,7%). 

Receitas Valor % 

Total das Receitas Correntes 88.938,59 € 99.3 

Total das Receitas de Capital 620,00 € 0.7 

Valor total das Receitas 88.938,59 € 100% 

 

 Em termos da Receita Corrente, na tabela seguinte, facilmente podemos verificar o peso de cada 

rubrica no total da Receita Corrente. 

Receitas Correntes  

Rubricas Importâncias  

Códigos Designação Capítulos % 

01 Impostos directos 700,00 € 0.8 

04 Taxas, multas e outras penalidades 830,00 € 0.9 

05 Rendimentos da propriedade 20.050,00 € 22.5 

06 Transferências Correntes 66.288,59 € 74.5 

07 Venda de bens e serviços correntes 50,00 € 0.1 

08 Outras Receitas Correntes 400,00 € 0.4 

 Total Receitas correntes 88.318,59 € 99.3% 

 

Assim, no que respeita à afectação das Receitas pelas diferentes rubricas, é possível constatar 

que o capítulo “06 – Transferências Correntes” é aquele em que a Junta de Freguesia prevê arrecadar 

o valor mais elevado, verificando-se que este, por si só, representa cerca de 74,5% do volume total da 

Receita prevista. De salientar ainda, o capítulo “05 – Rendimentos da propriedade”, que tem um peso 

de 22,5 %. Ou seja, estas duas juntas, representam 95% da totalidade da Receita desta autarquia  

De seguida, descriminamos os diversos Capítulos, para mais facilmente se entender o 

Orçamento pelas diversas rubricas. 

Assim sendo, apresentamos nas tabelas seguintes, por capítulo, as receitas provenientes de 

cada artigo inserido no Orçamento para 2016. 
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01 Impostos directos   

Rubricas Importâncias 

Códigos Designação Artigo Capítulo 

01.02 Outros  700,00 € 

01.02.02 Imposto Municipal sobre Imóveis 700,00 €  

 Total 700,00 € 700,00 € 

 

 

04 Taxas, multas e outras penalidades   

Rubricas Importâncias 

Códigos Designação Artigo Capítulo 

04.01 Taxas  680,00 € 

04.01.23.04 Canídeos/Gatídeos 300,00 €  

04.01.23.99.99 Outras (Atestados, Certidões, termos e Autenticação de documentos) 380,00 €  

04.02 Multas e outras penalidades  150,00 € 

04.02.01 Juros de Mora 25,00 €  

04.02.02 Juros Compensatórios 25,00 €  

04..02.99 Multas e penalidades diversas 100,00 €  

 Total  830,00 € 830,00 € 

 

 

05 Rendimentos de propriedade   

Rubricas Importâncias 

Códigos Designação Artigo Capítulo 

05.02 Juros – Sociedades Financeiras  20.050,00 € 

05.02.01.01 Juros 50,00 €  

05.02.01.02 Depósitos 20.000,00 €  

 Total 20.050,00 € 20.050,00 € 
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06 Transferências Correntes   

Rubricas Importâncias 

Códigos Designação Artigo Capítulo 

06.03 Administração Central - Estado  56.336,00 € 

06.03.01.04 Fundo de Financiamento de Freguesias 56.326,00 €  

06.03.01.99 Outras (DGAL) 10,00 €  

06.05 Administração Local – RAM  9.952,59 € 

06.05.03.01 Câmara Municipal da Ribeira Brava 9.652,59 €  

06.05.03.02 Recenseamento Eleitoral 300,00 €  

 Total  66.288,59 € 66.288,59 € 

 

 

07 Venda de bens e serviços correntes   

Rubricas Importâncias 

Códigos Designação Artigo Capítulo 

07.02 Serviços  50,00 € 

07.02.09 Serviços específicos das autarquias (Fotocópias e outros) 50,00 €  

 Total 50,00 € 50,00 € 

 

 

08 Outras receitas correntes   

Rubricas Importâncias 

Códigos Designação Artigo Capítulo 

08.01 Outras  400,00 € 

08.01.99 Diversas 400,00 €  

 Total 400,00 € 400,00 € 

 

 

Total das Receitas Correntes 88.318,59 € 
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Receitas de Capital  

Rubricas Importâncias  

Códigos Designação Capítulos % 

10 Transferências de Capital 100,00 € 0.1 

13 Outras Receitas de Capital 500,00 € 0.6 

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 20,00 € 0.0 

 Total receitas correntes 620,00 € 0.7% 

 

 

10 Transferência de Capital   

Rubricas Importâncias 

Códigos Designação Artigo Capítulo 

10.01 Sociedades e quase sociedades não financeiras  100,00 € 

10.01.02 Privado 100,00 €  

 Total 100,00 € 100,00 € 

 

 

13 Outras receitas de capital   

Rubricas Importâncias 

Códigos Designação Artigo Capítulo 

11.01 Outras  500,00 € 

11.01.01 Indeminizações – Sinistros-Seg. Ac. Trabalho, etc 500,00 €  

 Total 500,00 € 500,00 € 
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15 Reposições não abatidas nos pagamentos   

Rubricas Importâncias 

Códigos Designação Artigo Capítulo 

15.01 Reposições não abatidas nos pagamentos  20,00 € 

15.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos 20,00 €  

 Total 20,00 € 20,00 € 

 

Total das Receitas de Capital 620,00 € 

 

 Em suma, no gráfico abaixo apresentado, facilmente podemos ver o peso de uma das rubricas 

da receita para o Orçamento total. 
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Orçamento da Despesa 

 

 O Orçamento da Despesa totaliza o montante de 88.938,59 euros, sendo que as Despesas 

Correntes previstas são de 75.203,00 euros (84,6%) e as Despesas de Capital de 13.735,59 euros 

(15,4%). 

Despesas Valor % 

Total das Despesas Correntes 75.203,00 € 84.6 

Total das Despesas de Capital 13.735,59 € 15,4 

Valor total das Receitas 88.938,59 € 100% 

 

 

 Em termos da Despesa Corrente, na tabela seguinte, facilmente podemos verificar o peso de 

cada rubrica no total da Despesa Corrente. 

Despesas Correntes  

Rubricas Importâncias  

Códigos Designação Capítulos % 

01 Despesas com pessoal 52.088,00 € 58.6 

02 Aquisição de bens e serviços 20.045,00 € 22,5 

03 Juros e outros encargos 100,00 € 0,1 

04 Transferências Correntes 2.500,00 € 2,8 

06 Outras Despesas Correntes 470,00 € 0.5 

 Total Receitas correntes 75.203,00 € 84,6% 

 

 No que respeita à afectação da Despesa pelas diferentes rubricas, podemos facilmente observar 

no mapa seguinte, que aquela que tem maior peso no orçamento é a “01 – Despesas com Pessoal”, 

com uma previsão de cerca de 59%. Nas restantes rubricas, a “02 – Aquisição de bens e serviços” 

comporta uma percentagem de 22,5%. 

De seguida, decompomos os diversos Capítulos, para mais facilmente se entender o Orçamento 

da Despesa pelas diversas rubricas. 

Assim sendo, apresentamos nas tabelas seguintes, por capítulo, as despesas previstas por cada 

artigo inserido no Orçamento para 2016. 
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01 Despesas com o pessoal   

Rubricas Importâncias 

Códigos Designação Artigo Capítulo 

01.01 Renumerações certas e permanentes  39.700,00 € 

01.01.01 Membros de órgãos autárquicos 8.650,00 €  

01.01.04 Pessoal dos Quadros – Regime de contrato individual 18.500,00 €  

01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 650,00 €  

01.01.13 Subsídio de Refeição 8.200,00 €  

01.01.14 Subsídio de Férias e Natal 3.100,00 €  

01.01.15 Remunerações por doença 600,00 €  

01.02 Abonos variáveis ou eventuais  2.278,00 € 

01.02.02 Horas extraordinárias 80,00 €  

01.02.04 Ajudas de custo 100,00 €  

01.02.05 Abono para falhas 518,00 €  

01.02.13 Outros suplementos e prémios (senhas de presença/outros) 1.500,00 €  

01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie (telf. Ind, etc.) 80,00 €  

01.03 Segurança Social  10.110,00 € 

01.03.01 Encargos com a Saúde (pagamento ao SNS) 2.500,00 €  

01.03.02 Outros encargos com a saúde (Reembolsos ADSE) 1.500,00 €  

01.03.04 Outras prestações familiares/reembolso desp. funeral 500,00 €  

01.03.05.02 Segurança Social dos funcionários (C. G. Aposentações) 5.200,00 €  

01.03.09 Seguros (pessoal quadro, ac. Trabalho e de profissão) 210,00 €  

01.03.10 Outras despesas de S. Social 200,00 €  

 Total  52.088,00 € 52.088,00 € 
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02 Aquisição de bens e serviços   

Rubricas Importâncias 

Códigos Designação Artigo Capítulo 

02.01 Aquisição de bens  10.000,00 € 

02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias (Herbicida/outros) 700,00 €  

02.01.02 Combustíveis e lubrificantes (Gasóleo e outros lubrificantes) 1.320,00 €  

02.01.04 Limpeza e Higiene 200,00 €  

02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 350,00 €  

02.01.08 Material de escritório 1.100,00 €    

02.01.14 Outro material – Peças para equipamentos/máquinas 350,00 €  

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 50,00 €  

02.01.17 Ferramentas (Foices, pás, enxadas, carros de mão, etc.) 800,00 €  

02.01.18 Livros e documentação técnica 30,00 €  

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 100,00 €  

02.01.20 Material de educação, cultura e recreio (P.A.) 2.000,00 €  

02.01.21 Outros bens (tintas, ferro, tubos, etc,) 3.000,00 €  

02.02 Aquisição de serviços  10.045,00 € 

02.02.01 Encargos das instalações 1.500,00 €  

02.02.02 Limpeza e higiene (Serviços especializados) 20,00 €  

02.02.03 Conservação de bens (manutenção de equipamentos)  2.000,00 €  

02.02.04 Locação de Edifícios 150,00 €  

02.02.09 Comunicações  900,00 €  

02.02.10 Transportes (Aluguer de automóveis, reboques e táxis) 80,00 €  

02.02.11 Representações de Serviço da Autarquia (tx. Insc. col.) 100,00 €  

02.02.12 Seguros (automóvel) 220,00 €  

02.02.13 Deslocação e estadas 300,00 €  

02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultoria 200,00 €  

02.02.15 Formação (Formação profissional por entidade externa) 300,00 €  

02.02.17 Publicidade (L. Nac. Freg. / Diáio Rep. / outros) 300,00 €  

02.02.18 Vigilância e Segurança (Alarme, elevador) 600,00 €  

02.02.19 Assistência técnica (fora de contratos) 300,00 €  

02.02.20 Outros trabalhos especializados (serviços informáticos, etc) 600,00 €  

02.02.24 Encargos na cobrança de receitas 25,00 €  

02.02.25 Outros serviços (Pagamentos emolumentos Trib. Contas, etc) 50,00 €  

 Total  20.045,00 € 20.045,00 € 
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03 Juros e Outros encargos   

Rubricas Importâncias 

Códigos Designação Artigo Capítulo 

03.04 Juros Tributários  50,00 € 

03.04.02 Outras (Para o Estado) 50,00 €  

03.06 Outros encargos financeiros  50,00 € 

03.06.01 Outros encargos financeiros (a particulares) 50,00 €  

 Total  100,00 € 100,00 € 

 

 

04 Transferências correntes   

Rubricas Importâncias 

Códigos Designação Artigo Capítulo 

04.07 Instituições sem fins lucrativos  2.500,00 € 

04.07.01 Instituições sem fins lucrativas (P.A.) 2.500,00 €  

 Total  2.500,00 € 2.500,00 € 

 

 

06 Outras despesas correntes   

Rubricas Importâncias 

Códigos Designação Artigo Capítulo 

06.02 Diversas  470,00 € 

06.02.01 Impostos e Taxas (Imposto Municipal sobre imóveis.) 30,00 €  

06.02.03.01 Outras restituições (Juros compensatórios e juros de mora) 40,00 €  

06.02.03.05 Outras (Quota da anafre e outras) 400,00 €  

 Total  470,00 € 470,00 € 

 

Total das Despesas Correntes 75.203,00 € 
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Despesas de Capital  

Rubricas Importâncias  

Códigos Designação Capítulos % 

07 Aquisição de bens de capital 13.735,59 € 15,4 

08 Transferências de capital 0,00 € 0.0 

 Total receitas correntes 13.735,59 € 15,4% 

 

 No que à concerne a Despesa de Capital, a mesma está prevista na sua totalidade na aquisição 

de bens de capital. Na tabela seguinte, podemos ver que cerca 75% destina-se a construções diversas, 

nomeadamente, viadutos, arruamentos e outras obras complementares.  

 

 

07 Aquisição de bens de capital   

Rubricas Importâncias 

Códigos Designação Artigo Capítulo 

07.01 Investimentos  13.735,59 € 

07.01.03 Edifícios – Outros (Obras em edifícios públicos) 300,00 €  

07.01.04 Construções diversas (Viadutos, arruamentos e obras compl.) 10.335,59 €  

07.01.06 Material de transporte – Outros (Peças/grandes rep.de bens) 1.000,00 €  

07.01.07 Equipamento de informática 600,00 €  

07.01.08 Software informático 300,00 €  

07.01.09 Equipamento administrativo (impr., fax, maq. calc.) 150,00 €  

07.01.10 Equipamento básico (mobiliário, etc.) 250,00 €  

07.01.11 Ferramentas e utensílios (c/ duração superior a 1 ano) 800,00 €  

 Total  13.735,59 € 13.735,59 € 

 

 

Total das Despesas de Capital 13.735,59 € 
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Em suma, no gráfico abaixo apresentado, facilmente podemos ver o peso de uma das rubricas 

da despesa para o Orçamento total. 
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Resumo do Orçamento 

 

 Em suma, o valor global do Orçamento para 2016 é de 88.938,59 Euros. Onde, no âmbito da 

Receita, este Orçamento prevê, em termos correntes, o montante de 88.318,59, e de Receitas de Capital 

o valor de 620,00 Euros. 

 Em termos da Despesa, este Orçamento prevê 75.203,00 euros de Despesa Corrente e 

13.735,59 euros de Despesa de Capital. 
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Plano de Atividades 

 

 No que concerne às atividades previstas no Orçamento para 2016, este orçamento prevê um 

valor total de 4.500,00 Euros para as funções sociais. Destas, o executivo disponibiliza um valor de 

2.000,00 euros para apoio em material de educação e cultura, para as comemorações do Dia da 

Freguesia e para outras atividades organizadas pela Junta e destinadas, sobretudo, à população local. 

Disponibiliza ainda, um valor de 2.500,00 euros, para apoio às diversas entidades sociais, cívicas, 

desportivas e religiosas que promovem atividades na freguesia.  

  

Plano de Actividades 2016 
Despesas de Investimento (previsão) 

 

Descrição 
a 

2016 2017 2018 Outras 

Funções Sociais  
- Serviços Culturais, recreativos e religiosos 

4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 Total Geral 4.500,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

Plano Actividades 2016   

Funções Sociais Despesas de Investimento (previsão) 

Códigos Descrição 2016 2017 2018 Outras 

02.01.20 

Desporto, Recreio e Lazer 
Material de cultura e recreio  
- Festas comemorativas do dia da 
freguesia 
- Lazer da população 
- Outros 

2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

04.07.01 

Outras Actividades Cívicas e Religiosas 
Outras Actividades Cívicas, Educativas e 
Religiosas  
- Apoio à cidadãos carenciados da 
freguesia e a instituições sem fins 
lucrativos 
- Escolas da Freguesia/Concelho 
- Associações Desportivas da Freguesia 
/Concelho 
- Casa do Povo e Paróquia da Serra de 
Água e outras instituições similares 
 

2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 Total Geral 4.500,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Plano Plurianual de Investimentos 

 

 O Plano Plurianual de Invenstimentos é um plano elaborado com um horizonte, 

previsível, de quarto anos e deve integrar todos os projectos e ações relevantes a realizar no 

âmbito dos objectivos estabelicidos pelo Executivo.  

 Para cada projecto e ação é especificada a sua programação e as respectivas datas de 

execução, no caso concreto, contamos executar os projetos durante o ano de 2016. 

   

Plano Plurianual de Investimentos Despesas de Investimento (previsão) 

Descrição 
A 

2016 2017 2018 Outras 

Funções Gerais 
- Serviços Gerais de Administração Pública 

13.735,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 Total Geral 13.735,59 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

Plano Plurianual de Investimentos   

Funções Gerais Despesas de Investimento (previsão) 

Códigos Descrição 2016 2017 2018 Outras 

01/ 07.01.03.07 Edifícios – Outros 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

01/07.01.04.01 Construções diversas  10.335,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

01/07.01.06.02 Material de transporte  1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

01/07.01.07 Equipamento de informática 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

01/07.01.08 Software informático 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

01/07.01.09 Equipamento administrativo  150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

01/07.01.10 Equipamento básico 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

01/07.01.11 Ferramentas e utensílios 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 Total Geral 13.735,59 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Para a totalidade de investimento prevê-se um montante de 13.735,59 euros, onde a 

maior dotação orçamental se insere na rubrica “01/07.01.04.01 – Construção/Reconstrução de 

viadutos, arruamentos, caminhos, veredas e obras complementares nas áreas de residência”, 

com o valor de 10.335,59 euros. 
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Considerações Finais 

 

Assim e, ao concluirmos a análise que temos vindo a fazer a este Plano e Orçamento, 

consideramos que o seu cumprimento requer, da parte da Junta de Freguesia e Câmara 

Municipal da Ribeira Brava, como entidade parceira, muito trabalho e dedicação, visando, 

sobretudo, dar continuidade ao que temos vindo a fazer e que abranja diversas acções que 

ajudem a melhorar a qualidade de vida da população da Freguesia, com a prestação de um 

serviço eficaz e imparcial, como deve ser, sempre, alias conduta de qualquer organismo público.  

Desta forma, resta-nos propor à Assembleia de Freguesia de Serra de Água a sua 

aprovação, para que o possamos executar. 

 

 

Aprovações 

 

Órgão Executivo 

 

As Opções do Plano e Orçamento para 2016 foram presentes e aprovadas, por 

unanimidade, em Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Serra de Água, realizada em 

30 de Outubro de 2015. 

 

Órgão Deliberativo 

 

As Opções do Plano e Orçamento para 2016 foram presentes e aprovadas, por ---------, 

em Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Serra de Água, realizada em 18 de 

Novembro de 2015. 
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