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APRESENTAÇÃO 
 

 
 

As Grandes Opções do Plano e Orçamento constituem os documentos previsionais para o ano 

2021, e foram elaboradas tendo em conta o regime de financiamento das Autarquias Locais, o 

protocolo celebrado com o Município de Monção e o Orçamento do Estado para 2021. 
 

Estes documentos estão coerentes com a linha seguida nos anteriores documentos previsionais 

e visam dar continuidade aos compromissos assumidos, às políticas e linhas orientadoras do 

executivo. 
 

O orçamento apresenta a previsão anual das receitas e despesas, de acordo com o respetivo 

classificador económico em vigor e o classificador orçamental do SNC-AP, sendo constituído 

pelo mapa resumo do orçamento, orçamento de receita, orçamento de despesa e plano 

orçamental plurianual e inclui a previsão de todos os encargos inerentes ao funcionamento dos 

serviços, da prestação de serviços à população, das transferências e subsídios obtidos e 

concedidos, bem como outros encargos, para o ano 2021 e para os quatro anos seguintes. 
 

As Grandes Opções do Plano são o instrumento orientador do exercício da atividade executiva 

num horizonte móvel de quatro anos e incluem uma descrição quantificada dos investimentos 

a concretizar nesse período, constituindo um elemento fundamental da política autárquica pois 

reflete todos os projetos e programas definidos nas linhas de desenvolvimento estratégico. 

Integra as atividades mais relevantes da gestão autárquica e o plano plurianual de 

investimentos (PPI) distribuídas pelas diversas áreas de vital importância para a União das 

Freguesias de Monção e Troviscoso, tais como: vias de comunicação e agricultura, cemitério, 

saúde pública e ambiente, proteção e segurança, educação, cultura, desporto e atividades 

recreativas, área administrativa, ação e apoio social, infraestruturas e obras públicas. 
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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

Para cumprimento do disposto na alínea a) do nº 1 do Artigo 16º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, propomos à aprovação da Assembleia de Freguesia, as Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para o ano de 2021 e seguintes. 
 

Tendo em conta a prossecução dos objetivos previamente traçados, pretende-se neste 

capítulo, ao planear as atividades, continuar a definir as linhas de orientação no que respeita ao 

investimento e desenvolvimento da União das Freguesias. 
 

Trata-se de um momento que impõe vencer desafios que permitam investimento, dinamização 

e acima de tudo, uma maior proximidade do poder autárquico, sempre conscientes das 

dificuldades e reais necessidades da população, mas com o foco nas suas maiores prioridades. 
 

Para facilitar a leitura, apresentam-se segundo as seguintes grandes áreas de atuação:  

 

VIAS DE COMUNICAÇÃO E AGRICULTURA 
 

Pavimentação de espaços sujeitos a alargamento no decorrer do ano; 
 

Sempre que necessário e seja autorizado pelos proprietários, aproveitaremos a oportunidade 

para realizar alargamentos; 
 

Se necessário e sempre que possível, serão efetuadas obras de reparação de caminhos da 

Freguesia. 

 

CEMITÉRIO 
                                                                                               

Limpeza e manutenção do cemitério; 
 

Proceder à correta identificação de todas as sepulturas e jazigos. 
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SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTE 
 

Dar continuidade ao programa que visa a realização de análises periódicas às águas dos 

fontanários; 
 

Combate e denúncia de todos aqueles que coloquem lixos e entulhos em locais impróprios para 

o efeito; 
 

Continuaremos a fazer a limpeza da rede viária, manutenção e conservação dos espaços e 

parques públicos; 

 

PROTEÇÃO E SEGURANÇA 
 

No âmbito da proteção civil, colaboraremos nas operações de socorro numa primeira 

intervenção, assistência à população em situação de emergência e na informação sobre os 

riscos, as vulnerabilidades e as medidas de autoproteção a adotar; 
  

Sensibilizar e alertar os proprietários para atempadamente procederem à limpeza das matas, 

regos e regueiras de águas nas suas propriedades ou na área da sua responsabilidade; 
 

Colaboração com as autoridades competentes na segurança das pessoas e dos seus bens; 
 

Colocar iluminação pública em locais onde não exista e pedir o seu reforço onde seja 

insuficiente. 
 

 

EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ATIVIDADES RECREATIVAS 

 

Apoiar a “Festa de Natal das Crianças” do Centro Escolar; 
 

Apoiar e colaborar com todas as coletividades sem fins lucrativos existentes na freguesia; 
 

Festa convívio da freguesia; 
 

Festival “karaoke”. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA  
 

Na área administrativa e financeira será mantida uma gestão eficaz, sensível ao gasto e atenta 

às necessidades dos cidadãos; 
 

Desenvolvimento do site da Junta de Freguesia: trabalhar o seu cariz interativo, potenciando o 

acesso a assuntos de interesse para o cidadão residente e maximizando a promoção turística; 
 

Garantir um atendimento personalizado que vá de encontro à satisfação das necessidades dos 

nossos fregueses e de outras freguesias limítrofes. 

 
AÇÃO E APOIO SOCIAL 
 

Estar atento á vulnerabilidade das pessoas mais necessitadas. 

 
INFRAESTRUTURAS E OBRAS PÚBLICAS 
 

Reabilitação de património que se encontre em estado de degradação (tanques, fontanários, 

etc); 
 

E a realização das obras que constam do orçamento e plano. 
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ANÁLISE FINANCEIRA DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 
 

Nos termos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, apresentam-se os documentos previsionais 

para o ano 2021, elaborados de acordo com o disposto no Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), enquanto atual referencial 

contabilístico que entrou em vigor este ano. 

 

De acordo com o previsto no nº 46 do ponto 11 da Norma de Contabilidade Pública 26 do SNC-

AP, as demonstrações orçamentais a elaborar são: 

 Orçamento e plano orçamental plurianual (ano seguinte, mais 4 anos); 

 Plano plurianual de investimentos. 

 

O Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, diploma que aprovou o 

SNC-AP, não prevê regras ou disposições específicas para a elaboração do orçamento. Não 

obstante, o supracitado Decreto-Lei dispõe, no seu artigo 17º, que é excluído da revogação do 

POCAL, o ponto 3.3, relativo às regras previsionais, pelo que as mesmas se mantêm em vigor, 

aplicando-se essas regras à elaboração do orçamento. 

 

Assim, no que respeita à elaboração do orçamento, deve atender-se às regras previsionais 

constantes do ponto 3.3. do POCAL, que se mantêm em vigor e à NCP 26 do SNC-AP, que 

estabelece os conceitos, regras e modelos de demonstrações orçamentais. 

 

Relativamente à previsão das receitas e despesas plurianuais, é importante ter em 

consideração que, para além do princípio da estabilidade orçamental e equidade 

intergeracional, previsto na Lei das Finanças Locais, deve ainda, atender-se ao disposto nos 

artigos 9º-A (anualidade e plurianualidade) e 40º (equilíbrio orçamental), ter em consideração 

as projeções macroeconómicas, a taxa de inflação prevista, os compromissos plurianuais 

assumidos, bem como os projetos previstos no plano plurianual de investimentos e nas 

atividades mais relevantes. A previsão para os anos seguintes é meramente indicativa, sendo o 

plano orçamental plurianual atualizado anualmente. 
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A metodologia para a elaboração do orçamento obedece às seguintes regras previsionais: 
 

 As importâncias relativas aos impostos taxas e tarifas foram calculados através da média 

dos últimos 24 meses, que precedem o mês da sua elaboração, conforme alínea a) do 

respetivo Decreto; 

 As importâncias relativas às transferências correntes e de capital são apenas as 

aprovadas pelas entidades competentes de acordo com a alínea b); 

 As importâncias previstas para despesas com pessoal incluindo “remunerações com 

pessoal” cumprem o estabelecido nas alíneas e) e f) do mesmo Decreto. 
 

O valor global do orçamento para 2021 é de 268.862,00 euros, sendo que, no âmbito de 

receita, este orçamento prevê, em termos correntes, o montante de 111.206,00 euros, e de 

receitas de capital o valor 157.656,00 euros. Em termos de despesa, este orçamento prevê 

111.206,00 euros de despesas correntes, e 157.656,00 euros de despesas de capital. 

 

Os valores totais das receitas e despesas previstos no plano orçamental plurianual para os anos 

seguintes, são os seguintes:  

Ano 2022: 268.862,00; 

Ano 2023: 268.862,00; 

Ano 2024: 268.862,00; 

Ano 2025: 268.862,00. 
 

O plano plurianual de investimentos (PPI), com horizonte móvel de quatro anos, inclui todos os 

projetos e ações a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos, com referência à previsão de 

despesa para o respetivo ano, e totalizam 766.143,00 euros, sendo que, para o ano 2021 está 

definido a verba de 157.656,00 euros, representando cerca de 59% do total orçamentado. 
 

O orçamento prevê todos os projetos e ações a realizar, bem como os encargos inerentes ao 

funcionamento dos serviços e apoios a associações e outras entidades.  
 

As grandes opções do plano, integram as atividades mais relevantes da gestão autárquica e o 

plano plurianual de investimentos (PPI), no qual são definidas todas as ações e projetos que se 

preveem realizar. 
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ORÇAMENTO DE RECEITA 

 

O montante global do orçamento de receita é de 268.862,00 euros, sendo que, as receitas 

correntes previstas totalizam o montante de 111.206,00 euros, e as receitas de capital o 

montante de 157.656,00 euros, distribuída pelos diversos capítulos do classificador económico, 

como analisamos pelo quadro e gráficos a seguir apresentados. 

 

Previsões iniciais 
2021

%

01. Impostos diretos 6 500,00 2,42%

04. Taxas, multas e outras penalidades 2 250,00 0,84%

05. Rendimentos de propriedade 100,00 0,04%

06. Transferências correntes 90 706,00 33,74%

07. Vendas de bens e serviços correntes 9 650,00 3,59%

08. Outas receitas correntes 2 000,00 0,74%

10. Transferências de capital 157 656,00 58,64%

268 862,00 100,00%

Classificação económica

Receitas previstas por classificação económica
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Assim, no que respeita à afetação das receitas pelos diferentes capítulos do classificador 

económico, é possível constatar que, o capítulo “10 – Transferências de capital” é aquele em 

que a autarquia prevê arrecadar a quantia mais elevada, verificando-se que este, por si só, 

representa cerca 59% do volume total da receita prevista, sendo que, os restantes capítulos, na 

sua totalidade, representam o restante 41% do total das receitas previstas. 
 

No que respeita à afetação das receitas pelas diversas rubricas orçamentais do SNC-AP, 

pudemos observar o seguinte: 

 

Previsões iniciais 
2021

%

R11 Impostos diretos 6 500,00 2,42%

R3 Taxas, multas e outras penalidades 2 250,00 0,84%

R4 Rendimentos de propriedade 100,00 0,04%

R5 Transferências e subsídios correntes 90 706,00 33,74%

R6 Vendas de bens e serviços 9 650,00 3,59%

R7 Outas receitas correntes 2 000,00 0,74%

R9 Transferências e subsídios de capital 157 656,00 58,64%

268 862,00 100,00%

Receitas previstas por por rubrica orçamental (SNC-AP)

Rubrica orçamental

 

 



 

                      UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONÇÃO E TROVISCOSO 

                           Grandes Opções do Plano e Orçamento 2021 

 

P á g i n a  9 | 22 
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ORÇAMENTO DE DESPESA 

 

O orçamento de despesa totaliza o montante de 268.862,00 euros, sendo que, as despesas 

correntes previstas são 111.206,00 euros e as despesas de capital de 157.656,00 euros, 

distribuídas pelos diversos agrupamentos do classificador económico, como pudemos observar 

pelo quadro e gráficos a seguir apresentados. 

 

Dotações iniciais 
2021

%

01. Despesas com o pessoal 47 940,00 17,83%

02. Aquisição de bens e serviços 31 546,00 11,73%

04. Transferências correntes 21 270,00 7,91%

06. Outras despesas correntes 10 450,00 3,89%

07. Aquisição de bens de capital 157 656,00 58,64%

268 862,00 100,00%

Classificação económica

Despesas previstas por classificação económica
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No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos do classificador 

económico, pudemos observar que aquele que tem maior peso no orçamento da despesa é o 

“07 – Aquisição de bens de capital” com uma previsão de cerca de 59%. Nos restantes 

agrupamentos da despesa, o “01 – Despesas com o pessoal” representa cerca de 18% do 

orçamento das despesas, enquanto o “02 – Aquisição de bens e serviços” apresenta também 

uma percentagem de despesas previstas de aproximadamente 12%. 
                                                                                                                                                                                                                                                                      

No que respeita à afetação das despesas pelas diversas rubricas orçamentais do SNC-AP, 

pudemos observar o seguinte: 

 

Dotações iniciais 
2021

%

D1 Despesas com o pessoal 47 940,00 17,83%

D2 Aquisição de bens e serviços 31 546,00 11,73%

D4 Transferências e subsídios correntes 21 270,00 7,91%

D5 Outras despesas correntes 10 450,00 3,89%

D6 Aquisição de bens de capital 157 656,00 58,64%

268 862,00 100,00%

Despesas previstas por rubrica orçamental (SNC-AP)

Rubrica orçamental
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RESUMO DO ORÇAMENTO  

 

O valor global do orçamento para 2021 é de 268.862,00 euros, sendo que, no âmbito da 

receita, este orçamento prevê, em termos correntes, o montante de 111.206,00 euros, e de 

receitas de capital o montante de 157.656,00 euros. Em termos de despesa, este orçamento 

prevê 111.206,00 euros de despesas correntes e 157.656,00 euros de despesas de capital. 

 

Como pudemos observar pelo quadro seguinte, as receitas correntes são superiores às 

despesas correntes, conforme o pressuposto no princípio do equilíbrio orçamental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO DO ORÇAMENTO 

               Receitas              Despesas 

Correntes 111.206,00 > 111.206,00 

Capital 157.656,00 < 157.656,00 

Total 268.862,00  268.862,00 
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ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL 

 
Os valores das receitas e despesas previstos no plano orçamental plurianual, estão distribuídos 

de acordo com as rubricas orçamentais do SNC-AP, para o ano de 2021 e para os quatro anos 

seguintes e são os constantes nos quadros e gráficos seguintes:  
 

 

Periodos
Anteriores

Periodo Soma 2022 2023 2024 2025

R1 Receita  fi sca l 0,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00

R11 Impostos diretos 0,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00

R3 Taxas, multas e outras penalidades 0,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00

R4 Rendimentos de propriedade 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

R5 Transferências e subsídios correntes 0,00 90 706,00 90 706,00 90 706,00 90 706,00 90 706,00 90 706,00

R5111 Adminis tra ção centra l  - es tado 0,00 75 206,00 75 206,00 75 206,00 75 206,00 75 206,00 75 206,00

R5112 Adminis tra ção centra l  - outras  entidades 0,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00

R5115 Adminis tra ção local  0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

R6 Venda de bens e serviços 0,00 9 650,00 9 650,00 9 650,00 9 650,00 9 650,00 9 650,00

R7 Outras receitas correntes 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

R9 Transferências e subsídios de capital 0,00 157 656,00 157 656,00 157 656,00 157 656,00 157 656,00 157 656,00

R9115 Adminis tra ção local  0,00 157 656,00 157 656,00 123 400,00 123 400,00 123 400,00 123 400,00

0,00 268 862,00 268 862,00 268 862,00 268 862,00 268 862,00 268 862,00

Orçamento de receita e plano orçamental plurianual

Rubrica
Orçamento Plano Orçamental Plurianual
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Periodos
Anteriores

Periodo Soma 2022 2023 2024 2025

D1 Despesas com o pessoal 0,00 47 940,00 47 940,00 47 940,00 47 940,00 47 940,00 47 940,00

D11 Remuneracoes  certa s  e  permanentes 0,00 34 840,00 34 840,00 34 840,00 34 840,00 34 840,00 34 840,00

D12 Abonos  variaveis  ou eventuai s 0,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00

D13 Seguranca socia l 0,00 10 900,00 10 900,00 10 900,00 10 900,00 10 900,00 10 900,00

D2 Aquisição de bens e serviços 0,00 31 546,00 31 546,00 31 546,00 31 546,00 31 546,00 31 546,00

D4 Transferencias e subsidios correntes 0,00 21 270,00 21 270,00 21 270,00 21 270,00 21 270,00 21 270,00

D4112 Adminis tra ção centra l  - outras  entidades 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

D4115 Adminis tra ção local  0,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00

D412 Entidades do setor não lucrativo 0,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00

D413 Famíl ias 0,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00

D5 Outras despesas correntes 0,00 10 450,00 10 450,00 10 450,00 10 450,00 10 450,00 10 450,00

D6 Aquisição de bens de capital 0,00 157 656,00 157 656,00 157 656,00 157 656,00 157 656,00 157 656,00

0,00 268 862,00 268 862,00 268 862,00 268 862,00 268 862,00 268 862,00

Orçamento de despesa e plano orçamental plurianual

Rubrica
Orçamento Plano Orçamental Plurianual
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) 
 

 
O plano plurianual de investimentos, integra todos os projetos e ações relevantes a realizar no 

âmbito dos objetivos estabelecidos pelo executivo. 

 

Estes projetos e ações estão organizados por funções, nomeadamente: 
 

1. Funções gerais; 

2. Funções sociais; 

3. Funções económicas. 

 

Para cada projeto e ação é especificada a sua programação financeira e as respetivas datas de 

execução, bem como uma referência numérica de identificação (objeto), um código de 

classificação orçamental e um número único de projeto/ação, sequencial em cada ano, 

acompanhando o projeto/ação até à sua conclusão. 

 

Os projetos e ação são ainda classificados: 
 

Quanto á forma de realização:  

A - Administração direta; 

E - Empreitadas; 

O - Fornecimentos e outras. 

 

Quanto às fontes de financiamento, é especificada a percentagem do financiamento da 

seguinte forma: 

RG - Receitas gerais; 

RP - Receitas próprias; 

UE - União Europeia; 

EMPR - Empréstimos. 

 

Quanto à fase de execução em que se encontram os projetos: 

0 – Não iniciado; 

1 – Com projeto técnico; 
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2 – Adjudicada; 

3 – Execução física até 25%; 

4 – Execução física até 50%; 

5 – Execução física até 75%; 

6 – Execução física superior a 75%. 
 

Assim, os projetos/ações relevantes no âmbito dos objetivos estabelecidos pela autarquia, 

totalizam 766.163,00 euros, sendo que, para o ano 2021 está definido a verba de 157.656,00 

euros, representando cerca de 59% do total orçamentado. 
 

Como pudemos analisar pelo quadro e gráfico seguinte, o investimento por funções está 

repartido da seguinte forma: 

 

 Previsões iniciais 
2021

%

01. FUNÇÕES GERAIS 8 200,00 5,20%

02. FUNÇÕES SOCIAIS 2 000,00 1,27%

03. FUNÇÕES ECONÓMICAS 147 456,00 93,53%

157 656,00 100,00%

Objetivos
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Ao nível das funções gerais, o projeto/ação com maior previsão é o “02/21 – Aquisição de 

mobiliário para salão nobre e secretaria” que representa, cerca de 49% do investimento em 

funções gerais. 

 

Objetivo
Projecto 
ou ação

Designação 
 Previsões 

iniciais 2021
%

01.01.01.01 01/20 Aquis ição de equipamento informático 500,00 6,10%

01.01.01.03 02/20 Aquis ição de software informático 500,00 6,10%

01.01.01.05 01/21 Requa l i fição dos edi fícios  da junta 1 000,00 12,20%

01.01.01.06 02/21 Aquis ição de mobi l iá rio para sa lão nobre e secretaria 4 000,00 48,78%

01.01.01.07 09/20 Aquis ição de ferramentas  e utens íl ios 2 000,00 24,39%

01.01.01.08 08/20 Aquis ição de equipamentos  diversos 200,00 2,44%

8 200,00 100,00%
 

 

 

 
 
 

 

 



 

                      UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONÇÃO E TROVISCOSO 

                           Grandes Opções do Plano e Orçamento 2021 

 

P á g i n a  19 | 22 

Nas funções sociais, os dois projetos/ação previstos são o “11/20 - Cemitério de Troviscoso” e o 

“05/20 – Parque de merendas - Troviscoso” que representa cada um 50% do total do 

investimento em funções sociais. 

 

Objetivo
Projecto 
ou ação

Designação 
 Previsões 

iniciais 2021
%

02.04.06.01 11/20 Cemitério de Trovi scoso 1 000,00 50,00%

02.04.06.02 05/20 Parque de merendas  - Troviscoso 1 000,00 50,00%

2 000,00 100,00%
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Nas funções económicas, o projeto/ação com maior previsão é o “07/16 – Rua das Barreiras e 

Rua Manuel Paris - Monção”, que representa cerca de 39% do investimento em funções 

económicas. 
 

Objetivo
Projecto 
ou ação

Designação 
 Previsões 

iniciais 2021
%

03.03.01.01 02/13 Rua  de Rodas  - Monção 7 000,00 4,75%

03.03.01.04 05/18 Rua  de Ferreirós  - Alargamento e Pavimentação 100,00 0,07%

03.03.01.07 07/18 Rua  de São Pedro (Arranjo dos  Pass eios ) - 2ª Fas e 100,00 0,07%

03.03.01.09 13/15 Rua  dos  Corujos  (Águas  pluvia is ) - Monção 2 000,00 1,36%

03.03.01.11 07/16 Rua  das  Barrei ras  e Rua  Manuel  Paris  - Monção 57 320,00 38,87%

03.03.01.13 11/16 Caminho da Levada - Monção 100,00 0,07%

03.03.01.16 11/18 Rua  1º Maio e Travess a  Reiriz - Trovis coso 31 221,00 21,17%

03.03.01.17 12/18
Rua  25 de Novembro e Rua  Fernão Magalhães  - 
Trovis coso

1 000,00 0,68%

03.03.01.20 15/18 Del imitar terrenos da Junta 2 000,00 1,36%

03.03.01.21 05/19 Rua  da Pedra  - Troviscos o 1 000,00 0,68%

03.03.01.22 06/19 Caminho da Poça  - Trovi scoso 100,00 0,07%

03.03.01.23 07/19 Rua  de Cri stelo - Troviscoso 100,00 0,07%

03.03.01.26 10/19 Rua  da Fonte - Monção 4 000,00 2,71%

03.03.01.28 12/19 Recanto do Forno - Monção 3 000,00 2,03%

03.03.01.30 04/20 Rua  de Vi la  Nova  - Trovi scoso 10 000,00 6,78%

03.03.01.34 03/21 Rua  de Gandarela  - Troviscos o 5 000,00 3,39%

03.03.01.35 04/21 Rua  da Escola  - Monção 5 000,00 3,39%

03.03.01.36 05/21 Alargamento Caminho Norte Rua da  Cachada  e Sul  
Gandarela

100,00 0,07%

03.03.01.37 06/21
Pavimentação da  Rua  de Pous a e Rua Bombeiros  
Voluntários

100,00 0,07%

03.03.01.38 07/21 Sina is  e placas  informativas  e atual ização de 
toponímia

500,00 0,34%

03.03.01.39 08/21 Conservação de bermas  e valetas 17 715,00 12,01%

147 456,00 100,00%
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DOCUMENTOS SUPORTE  
 
 
Em anexo, seguem os documentos previsionais para o ano 2021 e anos seguintes, e integra a 

introdução ao orçamento, resumo do orçamento, orçamento de receita, orçamento de 

despesa, orçamento e plano orçamental plurianual e plano plurianual de investimentos. 

 

 
 


