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A presente revisão orçamental tem um conjunto de origem de fundos que convém 

esclarecer. 

 

Duas decorrem de aumentos de montantes de protocolos de delegação de 

competências.  

O CDC dos Espaços Verdes tem um aumento de 15.017,36 €, que é destinado a sua 

conservação. 

No caso do FES, em princípio o adicional seria de 133 383 €, só que a junta de 

freguesia teve no ano passado um saldo negativo de 48 755,84 €, pelo que esta é a 

verba a introduzir. 

Recordamos que para estas verbas não seria necessário proceder a uma revisão 

orçamental, pois são receitas consignadas, e como tal poderiam ser objeto de mera 

alteração, contudo parece-nos importante que aqui sejam expressas. 

No caso da Ocupação da Via Pública, o aumento decorre de um incremento na 

receita, que neste momento até já ultrapassou o estimado. Coloca-se um montante 

de 40.000 euros, correspondendo a uma estimativa ligeiramente pessimista da 

receita. 

Já em relação ao Lumiar Jovem, trata-se de um novo projeto que este letivo de 

inicia na freguesia, e corresponde a um montante aproximado aos dos alunos 

inscritos no início de setembro. 

Assim propõe-se uma revisão da receita no montante de 189.644,52 €, passando o 

orçamento da freguesia a ser de 7.898.422,91 €. 

RECEITAS Orçamento Protocolo Revisão

0702080103 Lumiar Jovem 0,00 € 50 000,00 €

0401230300 Ocupação da via pública 129 000,00 € 40 000,00 €

0605010104 CDC Espaços Verdes 49 909,00 € 61 926,36 € 15 017,36 €

0605010105 CDC FES - Fundo de Emergência Social 25 000,00 € 109 627,16 € 84 927,16 €
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DESPESAS     

102 SERVIÇOS GERAIS   

0202010200 Consumo de electricidade 40 000,00 € 

202 ESPAÇOS VERDES   

0202030000 Conservação de bens 15 017,36 € 

301 AÇÃO SOCIAL   

0408020201 FES-Fundo de Emergência Social 84 927,16 € 

402 CAF/AAAF   

0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença 50 000,00 € 

No que respeita à despesa, nos primeiros casos, como consignadas, estão claramente 

identificadas, nos Espaços Verdes e na Ação Social, nas contas de conservação de 

bens e do FES. 

O montante que se espera obter em OVP, vai servir para fazer face ao aumento da 

eletricidade, em resultado do aumento de preços. 

Finalmente o que se vai obter no Lumiar Jovem irá servir para reforçar os recursos 

humanos do CAF/AAAF, orgânica em que se insere esta iniciativa. 
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