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MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E PPI PARA 2016 

1ª REVISÃO ORÇAMENTAL 
PROPOSTA 

 
Vem a Junta de Freguesia de Gouveia submeter à apreciação do órgão deliberativo, nos 
termos da alínea a), do nº1, do art.º 9º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, a 1ª Revisão 
Orçamental do corrente ano. 
 
Tal decorre em primeira mão, obrigatoriamente, de uma necessidade sempre previsível: a 
de acomodar o saldo de gerência do ano anterior e que, no caso vertente ascende a 
7.972,73€ (sete mil novecentos e setenta e dois euros e setenta e três cêntimos). 
 
Depois, e no que à presente proposta de modificação diz respeito, considerar a 
impossibilidade de não se vir a concretizar o projecto de execução da rede primária e faixas 
de gestão de combustível no Baldio, por força da não aprovação da candidatura que, ainda 
em 2014, apresentámos ao IFAP, para financiamento através do PRODER, recusa de que 
fomos notificados já no início do corrente ano. 
 
Portanto, mais especificamente, podemos justificar, rubrica a rubrica, a totalidade desta 
proposta de Revisão que se consubstancia no seguinte: 
 

1. Anulação da verba de 2.147€ referente ao Contrato-Programa com a CMG para a 
reabilitação do edifício de S. Pedro, porquanto o Município procedeu efectivamente 
à sua liquidação no último dia de Dezembro de 2015, portanto já depois de 
elaborado e aprovado o Orçamento e PPI para 2016. 

2. Anulação na Receita e na Despesa do valor de 125.049,00€, referente à candidatura 
ao PRODER que,  como já referimos não foi aprovada. 

3. Acomodação do saldo de Gerência (7.972,73€), reforçando rubricas que se prevê 
poderem vir a necessitar de uma maior dotação, realçando-se o facto de cerca de 
85% do total deste valor ser destinado a despesas de capital – investimento, 
portanto – com o reforço das rubricas “Viadutos, arruamentos e obras 
complementares” e “Captação e distribuição de Água” (Regadio). 

 
Justificada esta 1ª Revisão ao Orçamento e PPI para 2016, afigura-se assim pacífica a sua 
aprovação por parte da Assembleia de Freguesia. 
 
 
 

Gouveia, 28 de Abril de 2016 
 

A Junta de Freguesia 


