
 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE SANGALHOS 

 

 

Proposta – 051/2021_2025 
 

 

Assunto: Alteração Modificativa N.º 3 ao Orçamento e Plano Plurianual de 

Investimentos para o Ano de 2022. 

 

As alterações orçamentais, encontram-se regulamentadas na Norma de 

Contabilidade Publica 26 (NCP 26) do Sistema de Normalização Contabilística para 

as Administrações Publicas (SNC-AP) e no ponto 8.3.1 (não revogado) do Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). 

 

No que respeita aos novos conceitos de alteração orçamental modificativa 

(aproximado do anterior conceito de revisão) e alteração orçamental permutativa 

(anterior conceito de alteração) introduzidos pela NCP 26 do SNC-AP, estes devem 

ser harmonizados, respetivamente, com os conceitos de revisão e alteração 

orçamentais, previstos, no ponto 8.3.1 do POCAL. 

 

Os pontos 8.3.1.3 e 8.3.1.4 do POCAL, estabelecem as contrapartidas para a 

assunção obrigatória da forma de revisão ao orçamento (alteração orçamental 

modificativa), cujo texto se cita: 

 

“8.3.1.3. O aumento global das despesas previstas dá sempre lugar a revisão do 

orçamento, (…)” 

 

“8.3.1.4. Na revisão do orçamento podem ser utilizadas as seguintes contrapartidas, 

para além das referidas no número anterior: 

a) Saldo apurado 

b) Excesso de cobrança em relação à totalidade das receitas previstas no orçamento; 

c) Outras receitas que as autarquias estejam autorizadas a arrecadar.” 

 

Por sua vez, a NCP 26 do SNC_AP, define que: 



 

“Alteração orçamental modificativa é aquela que procede à inscrição de uma nova 

natureza de receita ou de despesa ou da qual resulta o aumento do montante global 

da recita, de despesa ou de ambas, face ao orçamento que esteja em vigor.” 

 

Sempre que sejam efetuadas alterações orçamentais ao orçamento em vigor 

(entenda-se permutativas ou modificativas), é obrigatório articular com NCP 26 do 

SNC_AP com o ponto 8.3.1 do POCAL. 

 

Assim, ao brigo do normativo legal acima citado, propomos à Assembleia de 

Freguesia a aprovação desta 3.ª Alteração Orçamental Modificativa (revisão 

orçamental) para o ano de 2022, discriminada nos quadros em anexo. 

 

Face ao exposto, solicito a analise e deliberação do executivo. 

  
Sangalhos, 06 de Dezembro de 2022 

 
O Presidente da Junta, 

 
 



 

 
JUNTA DE FREGUESIA DE SANGALHOS 

 

 
Deliberação da Junta de Freguesia 

(texto aprovado em minuta) 
 

 

Nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do regime Jurídico das autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do Código do Procedimento 

Administrativo, a Junta de Freguesia aprovou em minuta o texto da deliberação 

tomada em reunião de 06 de Dezembro a Proposta 051/2021_2025, subscrita 

pelo Presidente Artur Domingos Pires Salvador, que se anexa. 

 
VOTAÇÃO: 

Aprovada por Unanimidade  

Aprovada por Maioria  

Reprovada  

 

 
Sangalhos, 06 de Novembro de 2022 
 

 
O Presidente da Junta, 

 
 
 

 


