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Introdução
 P RE ÂMB UL O

Nos Documentos Previsionais que aqui se apresentam, apesar das novas normas plurianuais ditadas
pelo SNC-AP, é apresentado orçamento apenas para o ano 2021 e mantido o documento das grandes
opções do plano, tendo em conta ser o ano de fim de mandato.
Mais uma vez apresentamos um orçamento muito real e que espelha os métodos de gestão deste
executivo. Mantemos a estratégia principal da limpeza e manutenção dos espaços públicos e a aquisição
de maquinaria e ferramenta de apoio aos trabalhos. No plano dos investimentos, daremos finalmente
andamento ao projeto inscrito no PPI 02 - Memórias e Edificações – 3ª fase, apoiado em 50% por
fundos IFAP e que prevê a requalificação da Fonte de Lucas no Cardal e a criação e marcação da Rota
das Fontes da Freguesia.
Na elaboração dos documentos previsionais que aqui vos apresentamos foram tidas em consideração as
normas e os princípios regulados pelo n.º 46 do ponto 11 da NPC26 do SNC-AP e pelo ponto 3.3 do
POCAL, , e tem como objetivos:






No seu orçamento, apresentar a previsão anual das receitas e das despesas a realizar no ano
2021 e cujos montantes foram inicialmente previstos em 158.102,84 € na receita e na despesa,
nos termos da regra do equilíbrio corrente;
Nas Grandes Opções do Plano, apresentar as linhas de desenvolvimento estratégico da
autarquia em duas vertentes: o PPI (Plano Plurianual de Investimentos) que inclui os projetos e
ações planeadas de investimento para o período do mandato com relevância para o ano 2021 e
as PPA (Plano das Atividades Mais Relevantes), documento que serve de auxiliar à gestão e
onde são inscritas as atividades de relevante interesse e destaque.
No Mapa de Pessoal, apresentar os recursos humanos existentes e a criar para o ano 2021,
complementando com a demonstração das verbas destinadas ao pagamento dos respetivos
salários e despesas agregadas.

A par do cumprimento da legislação antes referida, tivemos em consideração, as regras impostas pela
importante Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro), em
conjunto com a Lei do Enquadramento Orçamental, que vieram exigir uma maior clareza na assunção
de compromissos e na realização da despesa.
Neste sentido, optámos mais uma vez por fazer a subdivisão de diversas rubricas do orçamento da
receita e da despesa e simultaneamente reprogramar as Grandes Opções do Plano elaboradas para o
quadriénio 2018/2021.
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 ÁRE AS DE AT UAÇÃO

E nsino e E ducação
 Atribuição de verbas destinadas a aquisição de material pedagógico para o pré-escolar e 1º
ciclo do Centro Escolar de Santa Margarida (CESM);
 Apoiar e participar sempre que possível nas atividades organizadas pelo Agrupamento de
Escolas de Constância e CESM;
 Apoiar projetos de investigação ou ação social a alunos da freguesia, no âmbito da ação
escolar ao ensino superior;
 Disponibilização de meios informáticos e reprodução e impressão de documentos (a preto)
aos educadores e professores do CESM a título gratuito;
 Colaborar com a Associação de Pais no desenvolvimento de atividades destinadas aos
alunos da freguesia;
 Dar continuidade ao projeto de música para os alunos do pré-escolar, através do Protocolo
ABC da Música;
 Colaborar com entidades externas para a promoção de formação modular certificada,
sessões de esclarecimento, workshops ou outras;
 Disponibilização de sala (antigo jardim de infância) para o desenvolvimento de aulas de
música, catequese e formação profissional certificada;
 Dar conhecimento publicamente, através do nosso site, envio de emails e afixação de
editais e informações sobre as formações profissionais disponíveis;

Cultura
 Organização das atividades inscritas no PPA, nomeadamente as Comemorações do Dia
Internacional da Mulher e do 25 de Abril e as Festas em honra da Padroeira Santa
Margarida da Coutada;
 Dar continuidade ao Domingo de Praça;
 Criação da Semana da Promoção das Freguesias, em colaboração com a Câmara Municipal
e as outras Juntas de Freguesias do concelho;
 Colaboração, sempre que possível, com todas as Associações e Coletividades da freguesia
na organização e implementação de atividades culturais e de lazer;
 Apoiar as Associações e Coletividades da freguesia que apostem nos jovens e no incentivo à
prática do desporto;
 Desenvolver esforços para promoção de um plano de internet para a freguesia;
 Dinamização de atividades conjuntas e disponibilização de livros no nosso posto de leitura;
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Ação Social
 Colaborar ativamente e sempre que solicitados, com as Comissões Sociais Locais;
 Estabelecer parcerias com outras entidades públicas e privadas que desenvolvam atividades
de cariz social dirigidas à população da freguesia de Santa Margarida da Coutada;
 Promover o emprego através de envio (de emails) e afixação de editais/informações, das
ofertas de emprego disponíveis;
 Promoção de contratos emprego-inserção e disponibilização de ajuda na elaboração de
currículos vitae;
 Dinamização do convívio entre a classe mais idosa, através da organização do almoço
convívio do idoso e da colaboração no passeio convívio organizado pela CMC;
 Promover em parceria com a Câmara Municipal e a Farmácia de Santa Margarida, a criação
do “Cartão do Medicamento” para os idosos, com vista à aquisição de medicamentos com
descontos;
 Apoio de transporte que facilite a deslocação de pessoas idosas e carenciadas aos serviços
de saúde;
 Dar continuidade à criação de ginásios ao ar livre destinados aos adultos, e sempre que
possível criá-los junto aos parques infantis, por forma a promover o convívio entre
gerações;
 Dar continuidade ao Projeto “Sorrisos entre Letras”, em parceria com a Biblioteca
Municipal Alexandre O’ Neil, projeto que decorre nas instalações da Junta de Freguesia e
em que voluntários e voluntárias, que promove o convívio e o combate ao isolamento com
a solidariedade.

Associativismo
 Apoiar financeiramente e logisticamente, sempre que possível, as Associações e
coletividades da freguesia ou outras que promovam atividades na freguesia;
 Disponibilização de meios informáticos e reprodução e impressão de documentos (a preto)
às Associações e Coletividades da freguesia, a título gratuito;
 Criar protocolos e/ou parcerias com as entidades associativas que visem o interesse geral
da população.
Ordenamento do Território e Ambiente
 Execução dos projetos inscritos no PPI e PPA;
 Execução de pequenos trabalhos de manutenção e conservação dos espaços públicos,
nomeadamente nas fontes e fontanários, sanitários e lavadouros, cemitérios e jardins;
 Apoiar os Bombeiros - Secção de Santa Margarida, na construção do novo quartel ou em
quaisquer melhoramentos no atual e na aquisição de equipamentos;
 Colaborar com a Câmara Municipal e demais entidades da segurança e proteção civil na
limpeza, proteção e segurança de pessoas e bens da nossa freguesia;
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 Dar apoio à população nos pedidos de queimas e queimadas, através do registo na
plataforma do ICNF;
 Dar “voz” aos pedidos e alertas da população, referentes a situações de perigo e sugestões
de melhoramentos para a freguesia junto das autoridades competentes (CMC e outras).

Administração Geral
 Manter e reforçar o contacto direto e regular com a população da freguesia, prestando todo
o apoio administrativo possível;
 Dar continuidade à edição do boletim informativo;
 Facultar aos trabalhadores formação adequada à sua valorização pessoal e profissional;
 Manter e reforçar a limpeza das ruas e espaços públicos da freguesia, assim como dos
cemitérios e equipamentos móveis e imóveis da competência da Junta de Freguesia;
 Organização e tratamento do arquivo morto da Junta e recolha de informação histórica da
freguesia;
 Ativar e manter atualizada a plataforma de Atendimento Digital Assistido, disponibilizando
soluções de atendimento e resposta online às solicitações dos nossos fregueses, plataforma
criada no âmbito da candidatura ao Projeto de Modernização Administrativa SAMA /
Anafre;
 Desenvolver com competência e rigor as demais competências da Junta de Freguesia.
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Avaliação Orçamental
Para o ano 2021, o valor orçamentado é de 158.102,84 € na receita e na despesa. Relativamente ao
ano anterior registamos um aumento global na receita, com especial relevância na receita corrente,
no capítulo “Transferências correntes”.
Relativamente à despesa, o aumento deve-se em especial às despesas correntes e ao acréscimo dos
capítulos correspondentes às “Aquisição de bens e serviços” (serviços obrigatórios no âmbito do
SNC-AP) e “Transferências correntes” (Protocolo de cedência de pessoal).
Em termos de plano de ação para o ano 2021, continuaremos a dar prioridade às limpezas e à
manutenção e conservação dos espaços públicos, assim como às demais competências que nos
assistem.
No plano dos investimentos serão finalmente realizadas as obras de requalificação da fonte de
Lucas e criada a rota das fontes, assim como a aquisição de ferramentas de trabalho (lavadora de
alta pressão e aspirador sem saco) e a construção de infraestruturas para as festas.
Aqui apresentamos um quadro resumo da estratégia orçamental.

Receitas
Corrente
Capital
Outras receitas
Total Geral

Despesas
148.247,60 Corrente

129.534,79

9.855,24 Capital

28.568,05

0,00
158.102,84

Total Geral

158.102,84
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Avaliação das Grandes Opções do Plano

Os Mapas Descritivos aqui apresentados pretendem dar a conhecer de uma forma mais simples e
concisa, os projetos a desenvolver durante o ano 2021, ampliando ainda todo o planeamento para
o mandato.
De referir que alguns dos projetos/ações (capítulo 01) que anteriormente faziam parte do
documento das PPI, passaram para o PPA, uma vez que derivam de rubricas de despesas correntes
e não de investimento.

Previsões iniciais 2021
(Financiamento Definido)

PPI

26.528,05

PPA

23.464,51
Total Definido

49.992,56

GOP 2021
47%

PPI
PPA
53%

Legenda: Gráfico 1 - GOP 2021 (Financ. Definido)
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 P L AN O P L URI AN UAL I N VE ST I ME N T OS ( P P I )

1

Funções Gerais

1.1.0

Serviços Gerais na Administração Pública

1.1.1

Administração Geral

N.º
Projeto
/ Ação

Designação do Projeto/ Ação

Montante previsto
para 2021

Total
E xecutado
em
11/ 11/ 2020

Definido

(1)

(2)

Não
definido
(3)

Montante
previsto
para o
quadriénio
2018/ 2021
(1) + (2) + (3) +
(outros anos)

05.

Serviços de Administração Geral

05.01

Aquisição de equipamentos de informática

176,59

800,00

0,00

976,59

05.02

Aquisição de software informático

504,18

70,00

0,00

574,18

05.03

Aquisição de equipamento administrativo

2.639,67

150,00

0,00

2.789,67

05.04

Aquisição de ferramentas e utensílios

1.664,95

550,00

0,00

2.214,95

05.05

Viaturas - Aquisição e/ou grandes reparações

8.900,00

10,00

0,00

8.910,00

1.580,00

15.465,39

Total

13.885,39

Descrição:
Projeto 05.
 Eventuais aquisições de equipamentos diversos para apoio aos serviços de administração geral, quer a
nível administrativo,
quer a nível de
serviços
de
limpeza e
cemitérios.
Os valores inscritos nas diversas ações têm como sentido a reserva de verbas para eventuais
necessidades ao longo do ano, estando apenas as ações 05.01 e 05.04 com verbas destinadas,
nomeadamente à aquisição de um computador e de uma máquina de alta pressão e um aspirador,
respectivamente.
 Enquadrada na ação prevista no 05.05 foi em 2018 adquirida uma viatura para apoio aos serviços de
Limpeza e Serviços administrativos e Executivo, tendo sido mantida nos anos seguintes com um
valor residual, na eventualidade de ser necessário trocar alguma das viaturas existentes.
Para o ano 2021, caso estejam reunidas as condições necessárias, será feita alteração ao orçamento
inicial para a aquisição de um motor para reparação do tratocarro.
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2

Funções Sociais

2.4.0

Habitação e Serviços Coletivos

2.4.6

Proteção do meio ambiente e conservação da natureza

N.º
Projeto
/ Ação

Designação do Projeto/ Ação

Total
E xecutado
em
11/ 11/ 2020
(1)

Montante previsto para
2021
Definido
(2)

Não
definido
(3)

Montante
previsto
para o
quadriénio
2018/ 2021
(1) + (2) + (3) +
(outros anos)

02.

Requalificação da Fonte de Lucas

02.01

Requalificação da Fonte de Lucas

0,00

16.545,38

0,00

16.545,38

02.02

Rota da Fontes de Santa Margarida da
Coutada

0,00

2.131,67

0,00

2.131,67

03.

Grandes reparações em equipamentos públicos

03.01

Grandes reparações - lavadouros e outros
equipamentos públicos

1.652,84

410,00

0,00

2.062,84

03.02

Melhoramentos nas infraestruturas de
apoio ao açude

0,00

1,00

0,00

1,00

03.03

Cemitérios

399,14

4.080,00

0,00

4.479,14

23.168,05

25.220,03

Total

2.051,98

Descrição:
Projeto 02.
 Projeto de requalificação da Fonte de Lucas - Cardal, incluída no projeto inicial de requalificação das
fontes cujo objetivo é perpetuar as memórias dos nossos antepassados e preservar este rico
património rural. Inclui ainda a criação da “Rota das Fontes de Santa Margarida da Coutada”,
percurso pedestre e rodoviário, onde está prevista a aquisição de alguns painéis informativos para
colocar juntos às fontes que ainda não têm qualquer informação e a aquisição de sinalética para
marcação da rota referida.
A execução deste projeto será realizada em 2021 tendo em conta a aprovação da candidatura feita em
2018 aos fundos comunitários do IFAP.
Na ação 02.02 serão inscritos todos os materiais adquirir na criação e marcação da rota,
nomeadamente madeiras (painéis informativos e sinalética), tintas e fitas de marcação. De referir
ainda a existência das ações 02.03 e 02.04 inscritas no PPA mas diretamente ligadas a este projeto,
mas que, sendo estas consideradas em rubrica orçamental 02, não poderão constar no PPI
Projeto 03.
 Projetos de relevante importância para a freguesia - Incluem- se grandes reparações ou beneficiações
que consubstanciem os equipamentos de utilidade pública como lavadouros, fontes, cemitérios e
outras infraestruturas.
 Valorização do espaço envolvente ao açude – Foi inscrito um valor residual, uma vez que a
responsabilidade passou para o Município e só excecionalmente será executada alguma obra. Neste
projeto previa-se numa primeira fase a substituição das mesas e bancos no Parque de Merendas e
numa segunda fase alguns melhoramentos na sinalética, acessibilidades, criação de 2 pesqueiros para
pessoas com mobilidade reduzida e a implementação de um quiosque.
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 Na ação 3 (Cemitérios) para 2021, pretende- se criar umas bancadas de apoio junto às torneiras
existentes nos dois cemitérios da freguesia e adquirir alguns ossários para o Cemitério da Portela.
Pretende-se ainda fazer o embelezamento das entradas dos dois Cemitérios da Freguesia com um
painel de azulejos.

2.5.0

Serviços Culturais, recreativos e religiosos

2.5.1

Cultura

N.º
Projeto
/ Ação

Designação do Projeto/ Ação

Total
E xecutado
em
11/ 11/ 2020
(1)

07.
07.01

Montante previsto para
2021
Definido
(2)

Não
definido
(3)

Montante
previsto
para o
quadriénio
2018/ 2021
(1) + (2) + (3) +
(outros anos)

Infraestruturas de apoio às Festas
Construção de Infraestruturas
Total

3.866,86

1.100,00

3.866,86

0,00

4.966,86

1.100,00

4.966,86

Descrição:
Projeto 07.
 Construção de infraestruturas em materiais duráveis para apoio às festas da Padroeira, como as
tasquinhas e a barraca dos bolos, quermesse e artesanato. A verba inscrita neste projeto diz respeito
apenas aos materiais (tubos, parafusos, chapas, painéis de madeira e portas, arames, etc), uma vez que
a execução é feita por recursos humanos próprios e de voluntariado.

2.5.2

Desporto, recreio e lazer

N.º
Projeto
/ Ação

Designação do Projeto/ Ação

Total
E xecutado
em
11/ 11/ 2020
(1)

06.

Montante previsto para
2021
Definido
(2)

Não
definido
(3)

Montante
previsto
para o
quadriénio
2018/ 2021
(1) + (2) + (3) +
(outros anos)

Parques e Jardins

06.01

Parque infantil, em Aldeia

0,00

10,00

0,00

10,00

06.02

Espaço ajardinado em Portela

0,00

10,00

0,00

10,00

20,00

20,00

Total

0,00

Descrição:
Projeto 06.
 Construir um parque infantil em Aldeia, frente aos prédios no Largo Dr. Pratas de Moura ou junto
ao antigo jardim infância de Aldeia;
 Criação de espaço ajardinado no Vale Travesso, à entrada da Portela.
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3

Funções E conómicas

3.3.0

Transportes e comunicações

3.3.1

Transportes rodoviários

N.º
Projeto
/ Ação

04.

Designação do Projeto/ Ação

Montante previsto
para 2021

Total
E xecutado
em
11/ 11/ 2020

Definido

(1)

(2)

Não
definido
(3)

Montante
previsto
para o
quadriénio
2018/ 2021
(1) + (2) + (3) +
(outros anos)

Arruamentos, Passeios e Caminhos Agrícolas

04.01

Sinalização e trânsito

494,46

100,00

0,00

594,46

04.02

Viadutos arruamentos e obras complementares

0,00

100,00

0,00

100,00

04.03

Aquisição de equipamento básico

0,00

200,00

0,00

200,00

400,00

894,46

Total

494,46

Descrição:
Projecto 04.
 Aquisição de sinalização e máquinas ou outros equipamentos para apoio aos trabalhos de limpeza de
rua e melhoramento dos serviços;
 Construção ou grandes reparações em arruamentos, passeios, valetas ou outros, sob a
responsabilidade da Junta de Freguesia.

Legenda: Gráfico 2 - PPI por funções (Financiamento Definido)

P P I 2021
2%

6%

F unç ões G erais
F unç ões S oc iais
F unç ões E c onómic as
92%
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 AT I VI DADE S MAI S R E L E VAN T E S ( P P A)

1

Funções Gerais

1.1.0

Serviços Gerais na Administração Pública

1.1.1

Administração Geral

N.º
Projeto/
ação

Designação do Projeto/ ação

Montante
previsto
para 2021

08.

Promoção da Freguesia

08.01

Boletim informativo

08.02

Site da JF

375,15

08.03

Publicidade

338,50

1.400,00

Total

2.113,65

Descrição:
Projeto 08.
 Promoção da freguesia - continuação da edição do boletim informativo, publicidade e manutenção e
alojamento do site oficial da Junta de Freguesia.

1.2.0

Segurança e Ordem Pública

1.2.1

Proteção civil e luta contra incêndios
N.º
Projeto/
Ação

Designação do Projeto/ Ação

Montante
previsto
para 2021

09.

Bombeiros Voluntários de Constância

09.01

Secção de Santa Margarida da Coutada – Despesas correntes

800,00

09.02

Secção de Santa Margarida da Coutada – EPI e outros

600,00

Total

1.400,00

Descrição:
Projeto 09.
 Atribuição de apoios financeiros (ou em espécie) à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Constância, destinados a despesas de manutenção ou aquisição de equipamentos para
a Secção de Santa Margarida da Coutada.
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2

Funções Sociais

2.1.0

E ducação

2.1.1

E nsino não superior
N.º
Projeto/
ação

Montante
previsto
para 2021

Designação do Projeto/ ação

10.

E nsino não superior

10.01

CESM - Ensino pré-escolar e 1º ciclo

100,00

10.02

CESM - Material de educação, cultura e recreio

584,00

10.03

CESM - Atividades

10.04

Agrupamento de Escolas – Outros anos ensino

100,00

10.05

Ensino superior – Apoio a projetos

150,00

50,00

Total

984,00

Descrição:
Projeto 10.
 Atribuição de apoios financeiros ou em espécie ao Centro Escolar de Santa Margarida para a
realização de atividades e para aquisição de materiais pedagógicos. Aquisição de outros materiais de
educação, como jogos, material desportivo e/ou musical para oferta ao CESM.
.
Apoios ao Agrupamento de Escolas de Constância para atividades nos restantes anos de ensino
obrigatório.

2.4.0

Serviços coletivos e habitação

2.4.6

Proteção do meio ambiente e conservação da natureza
N.º
Projeto
/ Ação

Designação do Projeto/ Ação

01.

Conservação de equipamentos públicos

01.01

Manutenção de jardins

01.02

E xecutado
em
11/ 11/ 2020

Montante
previsto para
2021

120,93

85,00

Pinturas

9.966,40

1.800,00

01.03

Aquisição de materiais de conservação

2.537,38

1.250,00

01.04

Aquisição de outros serviços

888,50

490,00

01.05

Eletrificação dos sanitários públicos

0,00

10,00

02.

Requalificação da Fonte de Lucas

02.01

Rota da Fontes da Freguesia – Estudos,
pareceres, projetos e consultoria

0,00

210,00

02.02

Rota da Fontes da Freguesia – Publicidade

0,00

61,50

13.513,21

3.906,50

Total
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Descrição:
Projeto 01.
 Este projeto, que anteriormente estava inscrito no documento das PPI, foi transcrito para as PPA,
uma vez que se verificou ser mais apropriado por se tratarem de rubricas de despesas correntes. Este
facto não torna as mesmas com irrelevância, uma vez que todos os melhoramentos efetuados
valorizam o património da responsabilidade da Junta de Freguesia.
Este projeto tem como função os trabalhos de conservação e manutenção de infraestruturas públicas
e no âmbito das competências da Junta de Freguesia. Destes trabalhos incluem- se: a manutenção dos
espaços ajardinados do Largo Dr. Pratas de Moura, a eletrificação dos sanitários públicos, a aquisição
de serviços de pinturas e de pequenas reparações que não aumentem ou alterem a estrutura dos
equipamentos visados e a aquisição de materiais de apoio à conservação e manutenção destas
infraestruturas, como por exemplo a compra de cimento, trinchas, tintas, autoclismos, saboneteiras,
etc..
Projeto 02.
 As ações inscritas neste projeto, fazem parte do Projeto inscrito nas PPI relativos à Rota das Fontes
da Freguesia, mas por serem consideradas despesas correntes (rubrica orçamental 02), ficaram
inscritas nas PPA.
A execução deste projeto será realizada em 2021 tendo em conta a aprovação da candidatura feita em
2018 aos fundos comunitários do IFAP.

2.5.0

Serviços Culturais, recreativos, desportivos e religiosos

2.5.1

Cultura e Desporto

N.º
Projeto/
ação

Designação do Projeto/ ação

Montante
previsto para
2021

11.

Coletividades da Freguesia e Solidariedade Social

11.01

Instituições sem fins lucrativos – Atividades Culturais e Desportivas

11.02

Troféus e outras ofertas

11.03

Instituições sem fins lucrativos – Obras e equipamentos

12.

Comemoração de datas importantes e outras atividades culturais

12.01

Dia Internacional da Mulher

12.02

Comemorações do 25 de Abril

12.03

Dia Mundial da Criança

12.04

Festejos anuais

4.830,36

12.05

Atividades para os mais idosos (passeio + almoço convívio)

2.600,00

12.06

Natal

600,00

12.07

Projeto “Sorrisos entre Letras”

300,00

12.08

Outras atividades ou eventos

250,00

2.800,00
200,00
1.230,00

500,00
1.000,00
200,00

Total

14.510,36
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Descrição:
Projeto 11.
 Apoio financeiro a iniciativas culturais e desportivas das Associações e Coletividades da Freguesia e
outras Instituições de Solidariedade Social.
Apoio a obras nas instalações e/ou aquisição de equipamentos.
Projeto 12.
 Comemoração e dignificação de datas importantes para a nossa sociedade como o dia 25 de Abril, o
Dia Internacional da Mulher, o Dia Mundial de Criança e o Natal.
 Promoção de atividades dirigidas aos idosos da freguesia, de combate à solidão e ao isolamento.
 Realização dos festejos anuais em honra da padroeira da freguesia e outros eventos culturais.
 Continuação do Projeto “Sorrisos entre Letras”, em parceria com a Biblioteca Municipal Alexandre
O’ Neil. Este projeto tem duas vertentes: Cultural e Social – Cultural porque pretende dar uma nova
dinâmica ao Posto de Leitura com o objetivo de chamar novos leitores, e Social na parte que diz
respeito ao grupo de voluntárias que se juntam uma vez por semana nas instalações da Junta de
Freguesia para, enquanto convivem, criarem bonecos, brinquedos, cachecóis, gorros ou outros
artigos em croché ou lã para ofertar às crianças internadas no IPO.

2.5.3

Outras atividades cívicas e religiosas

N.º
Projeto/
ação

Montante
previsto
para 2021

Designação do Projeto/ ação

11.

Atividades cívicas e religiosas

11.04

Paróquia e Comissões Fabriqueiras - Atividades

400,00

11.05

Paróquia e Comissões Fabriqueiras – Equipamentos e obras

200,00

Total

600,00

Descrição:
Projeto 11.
 Atribuição de apoios financeiros à Paróquia e Comissões Fabriqueiras de Santa Margarida da
Coutada, para atividades de cariz religioso e aquisição de equipamentos ou obras de melhoramentos
nas capelas e casas mortuárias.

0%
15%

PPA 2021
Funções Gerais

Legenda:
Gráfico 3 – PPA por
funções

85%
Funções Sociais
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Documentos Oficiais

 Orçamento
 Grandes Opções do Plano (PPI + PPA)
 Mapa de Pessoal e mapa complementar - 2021
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