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INTRODUÇÃO 

O Orçamento e as Grandes Opções, que orientam o Plano de Atividades para 2019, 

foram elaborados nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, da Lei nº73/2013, 

de 03 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (aprova o Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL) ratificado pela Lei n.º 162/99, 

de 14 de Setembro (1.ª alteração do POCAL), Decreto- Lei n.º 315/2000, de 2 de 

Dezembro (alteração ao POCAL), Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 2 de Abril (alteração ao 

POCAL “Regras Previsionais”) e pelo Decreto-Lei n.º26/2002, de 14 de Fevereiro 

(“Determina que as receitas e despesas públicas passem a reger-se por códigos de 

classificação orgânica, funcional e económica”). 

Estes documentos previsionais, e de gestão, expressam assim o necessário 

enquadramento legal face à sua importância vital na Administração da Autarquia. 

Refletem, por um lado, o rigor a que nos aconselha a atual conjuntura em que vivemos, 

mas também o sentido de responsabilidade, de empenho e de confiança no futuro de 

progresso e desenvolvimento da freguesia de Rio de Moinhos. Para isso, contamos com 

a ajuda decisiva da Câmara Municipal de Penafiel para a concretização dos projectos 

estruturantes indispensáveis a um crescimento sustentado e que traga uma melhor 

qualidade de vida a todos os riodemoinhenses. 

Sendo da competência, de acordo com a alínea a) n.º1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro, da Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta, aprovar os 

documentos provisionais de gestão da Freguesia, Orçamento e Plano, de acordo com o 

estipulado na alínea a) n.º1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, o 

executivo da Junta de Freguesia submete à aprovação os referidos documentos. 

Queremos dar continuidade a um conjunto de acções que já são tradição na nossa 

freguesia e que importa manter, melhorando-as, sempre que possível. Estamos certos 

que, apesar da conjuntura difícil, será possível marcar este nosso mandato com grandes 

obras na nossa terra, com a ajuda e colaboração de todos.  
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GRANDES OPÇÕES 

 

O Plano de Atividades da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos identifica as principais 

linhas de atuação, a desenvolver ao longo do ano de 2020, tendo em consideração as 

suas próprias competências e prioridades, atentando às atribuições atuais e previstas, 

delegadas pelo Município. 

Nesse sentido, continuaremos a desenvolver a nossa política com vista à valorização de 

um serviço público de proximidade, desenvolvendo atividades para, e com, os cidadãos, 

em parceria com várias associações e entidades da freguesia e do concelho. 

Grosso modo, procuraremos intervir em vários subdomínios, designadamente: 

Planeamento e UIrbanismo; Vias de Comunicação e Acessibilidades; Cemitério e Casa 

Mortuária; Salubridade; Educação, Formação e Ensino; Associativismo, Cultura e 

Desporto; Segurança; Turismo e Divulgação; Ação Social, Saúde e Bem-Estar; Serviços e 

várias Ações Indiretas. Seguidamente, todas as acções serão desenvolvidas e 

pormenorizadas. 

Pelo exposto, acreditamos que as atividades elencadas serão suficientes para o bom 

desempenho do nosso papel. Mesmo assim, temos a consciência de que poderão surgir 

outras, que exijam uma resposta célere e assertiva. Também aí, tencionamos estar 

presentes e colaborar, dentro das nossas possibilidades e competências, para que todos 

os problemas dos nossos concidadãos sejam devida e atempadamente solucionados. 
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PLANO DE ATIVIDADES 

 

Tal como referido anteriormente, detalhamos separadamente um conjunto de ações 

que priorizamos em cada rubrica, designadamente: 

 

PLANEAMENTO E URBANISMO 

É nossa intenção continuar com o Plano Geral de Urbanização que tem vindo a ser 

desenvolvido nos últimos anos. Não descurando as restantes zonas da freguesia, cremos 

na proeminência do nosso Centro Cívico e tudo faremos para o manter sempre limpo, 

asseado e um local aprazível o suficiente que convide a livre circulação e conforto de 

pessoas. Uma vez concluída a ligação entre a Praça 20 de Junho e a Casa Mortuária, 

onde contam ainda a nova escadaria para a Igreja Matriz, o novo Parque Infantil e de 

Manutenção Física, é nossa intenção concluir a ligação da Avenida 20 de junho até à Rua 

do Souto. 

Neste sentido, é importante que desenvolvimento continue a ser ordenado, cumprindo 

com os diferentes itens inerentes a cada tipologia da zona, nomeadamente a rede viária 

e arruamentos; zonas habitacionais; zona industrial; zonas desportivas e equipamentos.  

 

VIAS DE COMUNICAÇÃO E ACESSIBILIDADES 

De um modo geral, tentaremos manter, sempre que possível, todas as vias de 

comunicação transitáveis, limpas, asseadas e seguras. Apesar do forte investimento 

realizar durante este ano, estamos certos de que ainda há muito que fazer. Sempre que 

se justifique, continuaremos a colocar a sinalização vertical para regular 

adequadamente o tráfego automóvel. Procuraremos, sempre, conciliar a necessidade 

com o interesse público, tentando resolver atempadamente as necessidades de todos 

os riodemoinhenses. A seu tempo, acreditamos que conseguiremos solucionar grande 

parte desses obstáculos. 

Ainda neste item, gostaríamos de salientar as seguintes intervenções: 
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Abrigos de Transportes Públicos  

- Apesar de considerarmos que a nossa Vila está bem apetrechada deste tipo de 

infraestruturas, continuaremos atentos às necessidades que possam aparecer, 

nomeadamente na substituição/renovação/reparação de abrigos existentes. 

 

Arruamentos/Caminhos 

- Providenciaremos, sempre que possível, o arranjo/pavimentação de pequenos 

arruamentos, especialmente onde mais se justifique. Salientam-se os seguintes pontos 

e/ou ligações: Rua de Ribeira; Novelhos/Jugueiros; Rua das Lages; Sobreira/Barco do 

Souto; Travessa de Codes; Travessa da Torre; Avenida de Jugueiros; Travessa do Agra e 

Rua do Pinheiro Torto. 

- Continuamos a tentar reunir condições para que se abra um arruamento que ligue 

Ribeira D’Além a Ribeira. 

- Concluído que está o alargamento do troço iniciado na Rua da Eira, tentaremos 

negociar a sua extensão até à Rua das Vivendas do Paço. De momento, tencionamos 

continuar o seu alargamento até à Travessa que liga à Herdade, na Rua da Fonte das 

Cans. 

- Apesar de alguns contratempos, continuamos empenhados em encontrar uma solução 

viável de ligação da Avenida 20 de junho até à Rua de Vessadas, na Vista alegre, 

entretanto já iniciada. 

- Continuaremos a sensibilizar a Câmara Municipal para a substituição do pavimento já 

degradado em vários pontos da Freguesia, nomeadamente na Avenida da Agrela, 

Avenida do Forno e Avenida do Sr. dos Remédios. 

 

Largo do Carvalhal 

- Tendo em conta que se trata do ponto central da nossa Vila, iremos assegurar que este 

esteja sempre limpo e asseado assim como os jardins que o envolvem. Temos a certeza 

que é o Cartão de Visita da nossa terra e tem de estar sempre em condições de receber 

que por cá passa ou nos visita. 
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- Depois de termos realizado a 1.ª Fase de requalificação, onde se registaram alterações 

arquitetónicas significativas, procuraremos dar continuidade e assistência ao 

embelezamento constante deste espaço. 

 

Praça 20 de Junho 

- Com a nova ligação à Avenida 20 de junho, a circulação automóvel foi reformulada, 

assim como o parqueamento automóvel. Procuraremos estar atentos a eventuais 

ajustes que sejam necessários realizar, tornando essa zona cada vez mais prática e 

funcional. 

- Procuraremos manter sempre a normal circulação e o melhor acondicionamento do 

parque automóvel, reajustando, sempre que se justifique, a sinalização vertical 

existente e eventuais marcações. 

 

Iluminação pública 

- Iremos colaborar com todos os riodemoinhenses para que a troca de lâmpadas 

fundidas seja feita no menor tempo possível e, se possível, solicitar algumas armaduras 

antigas/deterioradas sejam trocadas por outras novas. 

- Iremos continuar a zelar pela constante boa iluminação dos edifícios e zonas públicas, 

com especial enfoque para a zona do Edifício da Junta de Freguesia, Largo do Carvalhal, 

Praça 20 de Junho, Cemitério e Casa Mortuária. 

- Após o alargamento da rede de iluminação pública na Rua do Sr. Dos Remédios, na 

Ribeira de Além e na Rua da Chamusca, verificado neste último defeso, sempre que se 

justifique, iremos procurar colaborar para que sejam colocados mais pontos de luz 

assegurando assim, que todas as habitações se encontram devidamente iluminadas. 

- Acompanharemos de perto, realizando as diligências necessárias para que a 

substituição da iluminação da rede seja substituída por tecnologia LED. 

 

CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA 

Neste item, acreditamos ser importante manter o bom funcionamento do nosso 

Cemitério e da Casa Mortuária. 
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Cemitério 

- Após as obras de ampliação e beneficiação do recinto exterior, recentemente 

efetuadas, procuraremos manter todo o recinto devidamente operacional e asseado. 

- Vamo-nos empenhar, igualmente, para que o cemitério existente esteja sempre nas 

melhores condições de higiene e limpeza. 

 

Casa Mortuária 

- Procuraremos, neste ano de 2020, continuar a preservar e apetrechar devidamente o 

nosso edifício tendo em vista sempre o bem estar e conforto de quem utiliza aquele 

espaço, efetuando as devidas reparações para que esteja sempre operacional. 

 

SALUBRIDADE 

Neste campo tão sensível, tudo faremos para que a saúde pública seja respeitada e 

facilitada: 

Saneamento/Abastecimento de água 

- Colaboraremos nas questões relacionadas com o saneamento básico, certificando que 

todos os interessados realizam as suas ligações atempadamente. 

- Caso se justifique, procederemos ao alargamento da rede domiciliária de 

abastecimento da água e colaborar na resolução rápida e assertiva das fugas de água. 

- Certificar-nos-emos de que os fontanários públicos existentes não estão obstruídos. 

- Continuaremos com o protocolo de leitura de contadores assumido com a Penafiel 

Verde E.M.. 

 

Resíduos Sólidos Urbanos 

- Assegurar a constante manutenção/substituição dos contentores do lixo, moloks, 

vidrões e ecopontos e, caso se verifique a necessidade, tentando o alargamento da rede 

com a colocação de novas infraestruturas de recolha. 

- Manteremos uma postura atenta no sentido de assegurar que a recolha dos RSU é 

realizada de forma célere e adequada. 
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EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E ENSINO 

Neste campo tão importante, estaremos sempre atentos e dispostos a colaborar com 

todas as iniciativas. Assim procuraremos colaborar nos seguintes aspetos: 

- Relação estreita de parceria com a Câmara Municipal de Penafiel para o 

funcionamento em pleno da cantina da Escola Básica de Rio de Moinhos. 

- Colaboração, na medida possível, com todos os projetos escolares, principalmente 

com o transporte dos nossos alunos. 

- Disponibilizar o transporte dos alunos para a Escola Básica de Rio de Moinhos em plena 

segurança e em conformidade com a lei. 

- Colaboração com a Direção do Agrupamento, Associação de Pais e Representantes de 

Turmas, no sentido de apoiar, dentro das nossas possibilidades, as iniciativas 

desenvolvidas. 

- Após estas grandes intervenções de remodelação, verificadas no último defeso, na 

Escola Básica de Rio de Moinhos, procuraremos realizar todas as pequenas intervenções 

necessárias, assim como a limpeza habitual do recinto escolar, ao abrigo do Protocolo 

de Delegação de Competências, realizado com a Câmara Municipal. 

- Continuaremos empenhados em disponibilizar aos nossos conterrâneos as condições 

necessárias para que aumentem e certifiquem as suas competências e escolaridades, 

dando continuidade e estabelecendo novos protocolos de cedência gratuita de 

instalações para as entidades que pretenderem trabalhar na nossa freguesia. 

- Participaremos em reuniões, seminários ou fóruns no âmbito da Educação, Ensino e 

Formação. 

- Apoiar a comunidade escolar, colaborando na aquisição de equipamentos diversos, 

didáticos e audiovisuais. 

 

ASSOCIATIVISMO, CULTURA E DESPORTO 

Tendo em conta que uma das nossas maiores riquezas é o movimento associativo, 

procuraremos sempre colaborar, dentro do possível, com todas as associações. Para 

além de um apoio traduzido num subsídio anual, apoiamos ainda com o transporte, 

quando necessário. Destacaríamos assim, os seguintes aspetos: 
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- Iremos cooperar com a Câmara Municipal para a continuação do bom funcionamento 

do Pavilhão Gimnodesportivo de Rio de Moinhos. 

- Colaboraremos, dentro das nossas possibilidades, com todas as ações desenvolvidas 

pelas nossas associações, de forma a posicionar a freguesia de Rio de Moinhos como 

uma referência cultural e desportiva a nível concelhio e regional. 

- Impulsionaremos e ajudaremos na criação de condições para o surgimento de 

movimentos sociais ou associativos, sempre que se justifique. 

 

SEGURANÇA 

Neste item, iremos atuar em parceria com os agentes de autoridade competentes e 

certificarmo-nos de que o patrulhamento é realizado assiduamente, sobretudo nas 

horas mais tardias. Sabendo de antemão que os assaltos acontecem quando menos se 

espera, tentaremos estar atentos a eventuais situações que possam ocorrer. Assim 

sendo: 

- Sabendo que a vida do peão tem de ser respeitada, iremo-nos certificar que todas as 

passadeiras estão sempre bem sinalizadas e posicionadas. 

- Continuaremos a sensibilizar as autoridades competentes para que um desfibrilhador 

esteja disponível no Pavilhão Gimnodesportivo para acudir alguém necessitado, assim 

como a devida formação aos funcionários. 

- Procuraremos assegurar a colocação/manutenção de placas de toponímia nos locais 

onde não exista ou já tenha existido. 

- Procederemos à deslocalização da Feira quinzenal para a Avenida 20 de junho, nova 

rua de ligação entre a Rua do Souto e a Praça 20 de Junho. 

- Enquanto a feira quinzenal não é reposicionada para outro local, continuaremos a 

diligenciar todos os esforços no sentido de assegurar que o trânsito só é realizado num 

sentido e que as condições para a passagem de um veículo em missão urgente de 

socorro estejam asseguradas. 
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TURISMO E DIVULGAÇÃO 

Neste campo, procuraremos sempre divulgar ao máximo a nossa terra com o mínimo 

de despesas associadas. Procuraremos realizar as seguintes ações: 

- Divulgar ações culturais, a nível concelhio, e parte das obras realizadas na Vila através 

das redes sociais; 

- Colaborar com a organização do Desfile de Carnaval; 

- Organizar as comemorações do 29.º aniversário da elevação de Rio de Moinhos a vila; 

- Organizar o tradicional Magusto de S. Martinho; 

- Colaborar na realização de eventos culturais e/ou de interesse para a freguesia; 

- Procurar colaborar, junto dos proprietários, na preservação/recuperação dos moinhos 

existentes; 

- Colaborar com a Organização do River Stone, festival de Rock de verão, Encontro de 

Motos e Motorizadas Antigas; 

- Colaboração na realização do Verão em Festa, para dinamização da Vila no verão; 

- Decoração do centro cívico na altura do Natal, à imagem dos anos anteriores; 

- Promover a utilização e divulgação do Parque de Merendas de Novelhos e do Parque 

de Lazer do Ribeiro; 

- Beneficiar a zona de Ribeira, favorecendo, substancialmente, a comodidade das 

pessoas que por lá passam e queiram desfrutar das paisagens; 

- Colaborar com as Comissões de Festas, sempre que necessário; 

- Promover e colaborar na organização e preparação do Desfile de Carnaval; 

- Comemorar o Dia Mundial da Criança; 

- Colaborar com todos os meios de comunicação social, especialmente os regionais. 

 

AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E BEM-ESTAR 

Felizmente, a nossa Vila está bem dotada em termos de apoios sociais. Para além dos 

grupos ligados à Igreja, temos a nossa Associação para o Desenvolvimento de Rio de 

Moinhos. É importante salientar que a ADRM é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social. A Junta de Freguesia tem colaborado, sempre que solicitada, com 

todas as iniciativas realizadas, sobretudo com as da Associação Para o Desenvolvimento 
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de Rio de Moinhos (ADRM). Dotada de outras valências, a ADRM tem dado uma 

resposta eficaz à maior parte das solicitações de apoio que aparecem, sejam elas de Rio 

de Moinhos e/ou freguesias vizinhas. É nossa intenção continuar a colaborar com as 

associações locais existentes, e com os apoios sociais da Câmara Municipal, 

certificando-nos que todos os pedidos de ajuda que nos são solicitados são bem 

reencaminhados e devidamente prestados. 

De igual forma, iremos colaborar, sempre que se justifique, com a Câmara Municipal de 

Penafiel por forma a possibilitar que os cidadãos mais carenciados tenham acesso 

atempado aos apoios que o município disponibiliza. 

Continuaremos, também, sempre disponíveis para colaborar com todas as entidades 

que pretendam realizar rastreios médicos e/ou eventos desportivos, possibilitando uma 

maior proximidade e, simultaneamente, uma maior projeção da nossa freguesia. 

 

SERVIÇOS 

Nesta rubrica, continuaremos a apostar na prestação de um serviço público de 

qualidade, procurando manter uma actualização constante de informação e de 

procedimentos, dando cumprimento aos seguintes itens: 

- Assegurar o bom funcionamento do nosso Posto de Correios; 

- Continuar a colaborar com as entidades competentes e responsáveis pelo bom 

funcionamento do nosso Posto Médico. Certificar-nos-emos que os profissionais que lá 

trabalham cumprem e dão resposta a todas as necessidades existentes; 

- Assegurar o bom funcionamento do novo Espaço do Cidadão, permitindo que os 

riodemoinhenses possam solucionar uma série de questões sem ter que se deslocar à 

sede do Concelho; 

- Dinamização das redes sociais e da página internet; 

- Proporcionar um transporte de alunos para o Centro Escolar de excelência, 

disponibilizando os recursos humanos exigidos por lei para que o serviço seja realizado 

com o maior conforto e segurança; 

- Manter e estreitar a relação e parcerias com as empresas e instituições, principalmente 

com a Câmara Municipal de Penafiel, a Empresa Municipal Penafiel Verde e a EDP, 
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assegurando sempre a celeridade e confiança nas relações existentes, tendo em vista o 

benefício de todos os riodemoinhenses. 

 

AÇÕES INDIRETAS 

Apesar de algumas das inscrições supra mencionadas já prever, em alguns dos casos, 

ações indirectas, detalhamos, com mais rigor outras situações que assumimos 

corresponder: 

 

Mobilidade e Acessibilidade 

- Estar atentos à garantia da qualidade de prestação de serviços de transporte públicos 

e à conservação/manutenção dos respectivos equipamentos. 

- Informar as instituições responsáveis sempre que se verifique a necessidade de 

manutenção e de substituição de placas de sinalização de trânsito ou toponímicas. 

 

Proteção Civil 

- Alertar as entidades competentes, sempre que se justifique, para a devida intervenção 

em situações de risco colectivo, de socorro a pessoas em perigo e sempre que se preveja 

ou ocorram acidentes graves, catástrofes ou calamidades. 

- Colaborar com a Proteção Civil, com a disponibilização de recursos humanos, para 

campanhas de sensibilização, acções de formação e/ou situações de perigo reais. 

 

Pavimentação e Obras 

- Dentro das nossas competências, tencionamos continuar a acompanhar as obras em 

execução, e a executar, na freguesia, alertando para eventuais situações que 

necessitem de intervenção/alteração. 

 

Habitação Social, Equipamento Urbano e Urbanismo 

- De acordo com o estipulado com a lei, continuaremos a dar o nosso parecer no que 

respeita a necessidades de intervenção em casos de carência e habitação. 
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Segurança 

- Continuar a manter reuniões regulares ou sempre que se justifique, com as várias 

forças de segurança. 

- Comunicar às entidades competentes as nossas impressões de melhoramento da rede 

pública de iluminação e de comunicações. 

 

Educação 

- Continuar a representar as freguesias do concelho de Penafiel, no Conselho Municipal 

de Educação. 

 

Meio Ambiente e Higiene Pública 

- Acompanhar as atividades de limpeza e recolha dos RSU dos espaços públicos da 

freguesia. 

 

Património 

- Reunir esforços para garantir a conservação e preservação do património público e 

privado. 

- Continuar a requalificar as instalações da freguesia. 

- Garantir o equipamento necessário ao desempenho das funções operacionais, 

administrativas e técnicas. 

 

Atividades Económicas e Captação de Investimento 

- Promover, em conjunto com outras entidades, campanhas de incentivo a compras no 

comércio local. 

- Continuar com as reuniões com investidores privados, sensibilizando-os para os 

benefícios e potencial dos investimentos na freguesia. 

RESUMO DO ORÇAMENTO 

 

O Orçamento apresenta a previsão anual de receitas e das despesas, de acordo com as 

contas e o classificador económico em vigor para as autarquias locais. 
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A elaboração de documentos previsionais, como o orçamento presente, deve obedecer 

a princípios e regras previstas no POCAL (Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais). 

Nesse sentido, o presente orçamento não fugiu à regra e cumpre com os princípios 

orçamentais, enumerados no ponto 3.1 do POCAL: 

 

• Princípio da Independência — a elaboração, aprovação e execução do 

orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do Estado 

(ponto 3.1.1. a) do POCAL); 

• Princípio da Anualidade — os montantes previstos no orçamento são anuais, 

coincidindo o ano económico com o ano civil (ponto 3.1.1. b) do POCAL); 

• Princípio da Unidade - o orçamento das autarquias locais é único (ponto 3.1.1. 

c) do POCAL); 

• Princípio da Universalidade — o orçamento compreende todas as despesas e 

receitas, inclusive as dos serviços municipalizados em termos globais, devendo o 

orçamento destes serviços apresentar-se em anexo (ponto 3.1.1. d) do POCAL); 

• Princípio do Equilíbrio — o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir 

todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às 

despesas correntes (ponto 3.1.1. e) do POCAL); 

• Princípio da Especificação — o orçamento discrimina suficientemente todas as 

despesas e receitas nele previstas (ponto 3.1.1. f) do POCAL); 

• Princípio da Não Consignação - o produto de quaisquer receitas não pode ser 

afeto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afetação for 

permitida por lei (ponto 3.1,1. g) do POCAL); 

• Princípio da Não Compensação — todas as despesas e receitas são inscritos pela 

sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza (ponto 3.1.1. h) 

do POCAL). 
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RESUMO DO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 

 

As regras provisionais contidas no ponto 3.3 do POCAL e dos dados disponíveis aquando 

da elaboração destes documentos relativos ao ano de 2019, bem como o histórico do 

ano anterior, e a adequação a novos projetos, serviram de base para o cálculo das 

Receitas e das Despesas para o ano de 2020.  

 

 

RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE 

Correntes 143.524,60€ Correntes 109.426,56€ 

Capital 0,00€ Capital 34.298,04€ 

Outras receitas 200,00€   

TOTAL 143.724,60€ TOTAL 143.724,60€ 
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ORÇAMENTO 
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CONCLUSÃO 
 

O Rigor Orçamental e financeiro são fatores essenciais nos quais os elementos deste 

Órgão executivo se revêm. Nesse sentido, cumpre-nos adotar novos procedimentos e 

iniciativas sustentáveis que, com uma grande união de esforços entre os vários 

elementos responsáveis, se irão tornar numa mais-valia para os nossos concidadãos. 

Pelo exposto, podemos afirmar que os documentos previsionais para o ano económico 

de 2020, da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, são equilibrados, realistas e 

sustentáveis. 

 

Salienta-se o facto de que algumas das rubricas aqui propostas serão, naturalmente, 

alvo de reforço, com a inclusão do Saldo de Gerência anterior e que terão reflexo na 

primeira revisão Orçamental. 

 

Desta forma, submetemos à apreciação e respetiva aprovação da Assembleia de 

Freguesia o Orçamento e as Grande Opções do Plano para o ano de 2020, na expectativa 

de que mereçam, por parte dos elementos constituintes, uma aceitação positiva, a fim 

de garantir o normal funcionamento da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos. 
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APROVAÇÃO 

 

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2020 
 
 
 

Aprovação pela Junta de Freguesia 

 

O presente Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2020 importa, tanto na 

receita como na despesa, em cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e 

quatro euros e sessenta cêntimos, cujo projeto-proposta foi presente e aprovado por 

unanimidade, em reunião ordinária da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, que se 

realizou a 25 de novembro de 2019, tendo todas as folhas sido rubricadas pelo 

Executivo. 

 

O Presidente   O Secretário   O Tesoureiro 

      ____________________         __________________       ____________________ 

 

 

Aprovação pela Assembleia de Freguesia 

 

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2020 foi presente e aprovado por 

___________________ dos membros da Assembleia de Freguesia, em sua reunião 

ordinária realizada a 11 de dezembro de 2019, tendo todas as folhas sido rubricadas 

pela Mesa. 

 

O Presidente   O Secretário   O Tesoureiro 

      ____________________         __________________       ____________________ 

 


