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Relatório Trimestral de Atividades 
Outubro, Novembro e Dezembro 2020 

  

Dando cumprimento ao estipulado na alínea v), do nº 1, do Artº 18º, da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, vimos prestar informação da situação financeira e das atividades/eventos, levadas a 

efeito por esta Junta de Freguesia, referente ao 4º Trimestre de 2020. 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 
  2 
      4º Relatório Trimestral 2020  
 

 

 

       

 

 

Exma. Sr.ª  

Presidente da Assembleia de Freguesia de Campanhã 

Exmos. Srs.  

Deputados eleitos à Assembleia de Freguesia de Campanhã. 

Exas.  

Serve esta ligeira introdução para vos apresentar o 4º e último relatório do corrente ano (2020), 

em que os relatórios setoriais complementarão a introdução. 

Não poderia deixar de lhes dizer (como alias saberão), que este trimestre devido à situação 

pandémica que nos assola foi particularmente difícil, que nos levou de certa forma a alterar as 

nossas rotinas, uma vez que, algumas rubricas/atividades não se realizaram na sua plenitude, que 

por enquanto, outras particularmente a ação social tiveram um acrescento de solicitações. 

Neste sentido passarei em traços largos, a dar-vos conta do que se passou em todas as rubricas e 

atividades, não dispensando, claro uma leitura mais atenta a todo o relatório. Assim: 

DESPORTO:  

Nesta área e devido a que nós subsidiamos particularmente a formação, nesta vertente ainda não 

começaram os campeonatos com exceção do karaté, continuamos a apoiar as coletividades para 

que estas possam manter os treinos com as crianças para que as mesmas quando saem das Escolas 

tenham um local que as possa acolher. 

CULTURA:  

Não obstante este ser um setor em que a pandemia também tem criado várias dificuldades, no 

entanto é de salientar a resiliência que os nossos grupos têm tido para que o mesmo mantenha 

uma união continua não descurando os seus ensaios para que logo surja a oportunidade, poderem 

levar a cargo as suas atividades, saliente-se, no entanto, que foi feito o “FORUM DE TEATRO 

AMADOR”, pela via online, pelo que justifica o nosso apoio.  

EDUCAÇÃO:  

Na Educação pese embora não termos competências para além de pequenas reparações nas 

Escolas do Ensino Básico, temos, porém, colaborado com os Srs. Diretores dos Agrupamentos, no  
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sentido de prestar o maior apoio e cooperação possíveis, de salientar a vinda de muitos Pais e 

Alunos para lhes tirarmos fotocópias. 

HABITAÇÃO:  

Na habitação temos colaborado com a Câmara Municipal do Porto, nas reuniões tidas com os 

moradores do Bairro Monte da Bela e do Bairro do Falcão, no contato com moradores que estão 

em situação de incumprimento com a DOMUSSOCIAL e com alguns senhorios privados. 

Continuamos com o projeto de “CASA REPARADA, VIDA MELHORADA”, que neste trimestre para 

além de várias pequenas reparações em diversos locais, tivemos uma remodelação profunda na 

Rua 8 de setembro. 

Continuamos a manter com bastante sucesso as residências partilhadas onde temos 5 Pessoas, 3 

no Bairro de Contumil e 2 no Bairro do Lagarteiro, e muito gostaríamos de ter mais casas para 

podermos alargar este projeto, que na Nossa Cidade só existe em Campanhã. 

AÇÃO SOCIAL: 

Este foi sem dúvida o setor onde mais investimos, acompanhando e tentando amenizar as 

necessidades das Famílias que foram atingidas pela Covide-19, tanto no capítulo de apoiar com 

subsídios monetários, como com medicamentos e com assistência alimentar no domicílio no caso 

de serem pessoas com mobilidade reduzida, a higiene pessoal e da habitação graças a um protocolo 

que temos com a Benéfica Previdente. 

Continuamos a manter o protocolo com a APECDA, para que algumas pessoas com mobilidade, mas 

também com necessidade, possam aceder à cantina, onde todos os dias almoçam e jantam. 

Temos mantido uma forte cooperação com as Várias IPSS’s, que nos permitiu, trabalhando em rede 

distribuir cerca de 150 cabazes de natal, contribuindo assim para fazer um Natal mais Feliz. 

Este ano devido à situação da pandemia a Associação Nun’Alvares de Campanhã, não faz a habitual 

Ceia de Natal, no entanto a Paróquia juntamente com as Vicentinas, vão distribuir as Ceias de Natal 

a casa dos Sós, com a contribuição da Junta de Campanhã. 

JUVENTUDE/EMPREGO: 

Temos acompanhado e apoiado as organizações Juvenis, nomeadamente a, Associação Caos, os 

Oupa Cerco, e a Associação Cultural New-Project, que se dedica à Dança, além de colaborarmos 

assiduamente com as Associações desportivas que nos seus bairros apoiam programas para Jovens.  

Quanto á temática do emprego, sendo que o Instituto de Emprego e Formação Profissional, em 

virtude de ainda não ter atendimento presencial, temos acompanhado o trabalho do nosso GIP, o  
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qual tem uma bolsa de desempregados e empregadores, para onde vai encaminhando alguns 

Jovens desempregados, para que mesmos possam desfrutar oportunidades de emprego. 

AMBIENTE/URBANISMO: 

Nestas áreas, em virtude de não termos competência para atuar, vamos denunciando algumas 

situações que para além da nossa observação presencial, continuamos a receber bastantes emails 

que nos vão dando conta das anomalias que existem onde vivem, sendo que as mais frequentes 

são: Deservagem; limpeza das ruas; remoção de grandes objetos junto dos contentores; 

arruamentos em mau estado; falta de iluminação na via publica, estas situações são encaminhadas 

para os respetivos serviços e tutela que em muitos casos vão resolvendo pontualmente as 

situações. 

Estivemos presentes na apresentação do PDM, onde com o apoio do Arquiteto Jorge Garcia Pereira, 

apresentamos várias sugestões, para a melhoria do PDM, em algumas zonas da Freguesia, com 

especial enfoque para a zona e Azevedo e Areias 

Temos acompanhado as obras do Gabinete de Azevedo. 

Temos acompanhado e dando assistência jurídica a alguns projetos que se estão a desenvolver no 

âmbito do orçamento participativo, do ano de 2020. 

Fizemos a reunião publica, no auditório da Escola do Cerco do Porto, com todos os concorrentes e 

demais público interessado, onde foram apresentados 31 projetos para a o orçamento participativo 

para o ano de 2021, onde foram acoplados mais dois elementos para o júri, que é agora constituído 

por 5 elementos. 

SAÚDE/TERCEIRA IDADE: 

Nesta área temos mantido um excelente relacionamento com o ACES/PORTO ORIENTAL e com os 

Srs. Diretores dos Centros de Saúde. Continuamos a manter os protocolos com diversas Instituições 

de Saúde assim como o Hospital de S. João, Hospital de Stº António e Hospital Magalhães Lemos. 

Temos na Junta um Gabinete de Emergência social, para que, possa dar uma resposta urgente de 

isolamento a utentes e pessoal que eventualmente se suspeite de poderem estar infetados. 

Continuamos a distribuir EPI (equipamentos de proteção individual) a Instituições que lidam com 

Idosos, especialmente aquelas que fazem assistência domiciliária.  

GABINETE ADMINISTRATIVO/CORREIOS/CEMITÉRIO E OBRAS: 

Remeto-os para os respetivos relatórios setoriais que seguem em anexo. 

Por fim e relativamente à situação financeira desta Junta, resta-nos informar que até ao dia 23 

todas as dividas estavam pagas. 
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▪ Articulação com o Rendimento Social de Inserção, Rua da Alegria, Qualificar para Incluir, 

Benéfica e Previdente, CerPorto; (100) 

▪ Articulação com o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social da Fios e Desafios  

(147) 

▪  Articulação com a segurança social para solucionar a suspensão e cessação de processos de RSI; (15) 

▪ Organização de processos e encaminhamento de utentes com necessidades de 

institucionalização em Lar com a articulação da Fios e Desafios (1) 

▪ Articulação e elaboração de relatórios sociais a pedido da empresa municipal Domus Social; (5) 

▪ Encaminhamento de famílias com necessidades alimentares para a Fios e Desafios e para a AMI (87); 

▪ Organização e realização de planos de intervenção no âmbito de insalubridades identificadas 

pela Domus Social, Saúde Pública e Centro de Saúde, agilizados através do projeto “Barrela 

Social” (5), um (1) em articulação com a Fios & Desafios. 

▪ Encaminhamento de cidadãos socialmente carenciados para a cantina comunitária da 

APECDA; (14) 

▪ Acompanhamento, integração em respostas das instituições da freguesia e apoio de famílias 

com COVID-19 e/ou em isolamento profilático; (10) 

▪ Acompanhamento de situações de apoio domiciliário a nível de idosos, bem como 

encaminhamento de utentes para a Benéfica e Previdente, nomeadamente para o projeto 

“Emergência Social” que visa o apoio a nível alimentar e na aquisição de bens essenciais; (6) 

▪ Atendimento à população da Freguesia de Campanhã – por telefone e/ou email (287)  

▪ Distribuição dos apoios económicos e de medicação (200) 

▪ Encaminhamento de utentes para serviço de apoio psicológico (1) 

▪ Apoio técnico à Obra Diocesana S. João de Deus devido ao encerramento da instituição por 

casos positivos de Covid-19 e isolamento profilático da equipa. 

▪ Reativação do Projeto Equipa COVID 19 – Benéfica e Previdente - Campanhã- Bonfim 

decorrente da necessidade de intervenção ao nível do apoio domiciliário de uma equipa 

especializada em COVID 19, de acordo com orientações da médica de saúde pública, Dra 

Eduarda Ferreira.  

▪ Atribuição de refeições doadas pela Rede de Emergência do Banco Alimentar – Adega S. 

Nicolau (200). 

 

AÇÃO SOCIAL 

 

 

https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/rede-local-de-intervencao-social-rlis
https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/rede-local-de-intervencao-social-rlis
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▪ Entrega de alimentos fornecidos pelo Banco Alimentar aos agregados inscritos na Rede de 

Emergência Alimentar (98)  

▪ Visitas domiciliárias em articulação com o Departamento de Desenvolvimento Social C.M. 

Porto (1) 

▪ Acompanhamento de utentes a consultas médicas (10) 

▪ Pedidos de Junta Médica de Incapacidade (5) 

▪ Marcações e articulação com os serviços públicos segurança social, IRN e IEFP, finanças (71) 

▪ Encaminhamento de utentes para o Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos 

Sociais e de Saúde (3) 

▪ Encaminhamento de utentes para a empresa Eurest – recrutamento de colaboradores para 

as cantinas escolares (10) 

▪ Receção de documentos para a conclusão de candidaturas ao Porto Solidário 8º edição (24) 

▪ Inauguração da residência sénior partilhada localizada no Lagarteiro em articulação com a 

Benéfica e Previdente, com a integração de 1 (um) utente 

▪ Renovação do Protocolo “Casa Reparada, Vida Melhorada” 

▪ Integração de utentes no programa “Chave de Afetos” (8) 

▪ Elaboração de relatórios sociais a pedido do Tribunal da Comarca do Porto (1) 

▪ Entrega de 150 cabazes, comparticipação conjunta com a rede de emergência alimentar, 

CAOS e Fios & desafios 

 

✓ Reuniões técnicas com: 

▪ Chave de Afetos (1) 

▪ Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto “Escolas Vulneráveis” (2) 

▪ PELE (1) 

▪ CLASP Núcleo Executivo (4) 

▪ Modelo Integrado Acompanhamento Gestão de Casos (1) 

▪ APPC (1) 

▪ Fios e Desafios (5) 

▪ Aitor Varea - Habitar (1) 

▪ Bairros Saudáveis (1) 

▪ CRI – Oriental (2); 

▪ ARRIMO (3) 
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▪ Benéfica e Previdente – Dra. Paula Roseira – J.F. Campanhã – J.F. Bonfim (2) 

▪ IEFP Dr. Alfredo Moura (1) 

▪ Casa Partilhada – Contumil e Lagarteiro (5) 

▪ Casa Reparada, Vida Melhorada (4) 

▪ Cooperativa dos Pedreiros (2) 

▪ Dra Joana Trigó – Departamento de Desenvolvimento Social C.M. Porto (1) 

▪ Rede de Emergência Banco Alimentar (3) 

 

✓ CPCJ: 

 

Processos em acompanhamento: 34 

Articulação com: 

• CAFAP QPI; 

• Protocolo de RSI QPI; 

• Protocolo de RSI Benéfica e Previdente; 

• Protocolo de RSI Cerporto; 

• Agrupamento de Escolas do Cerco; 

• Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano; 

• Equipa de Rua Norte Vida; 

• Serviço de Psicologia Fisoot; 

• Lar Rosa Santos; 

• GAIV 

• APAV 

• URAP Porto Oriental. 

 Reuniões técnicas: 

• CAFAP QPI 

• Agrupamento de Escolas do Cerco 

• Equipa de Rua Norte Vida 

• Cerporto 

Contactos telefónicos estabelecidos com as famílias: 55 

Atendimentos presenciais: 27 

Visitas Domiciliárias: 4 
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▪ Atendimento à população e encaminhamento das situações às entidades competentes; 

▪ Elaboração de relatórios sociais para o pelouro da Habitação e Ação Social da Câmara 

Municipal do Porto e para o IHRU; 

▪ Apoio na elaboração e encaminhamento de requerimentos de transferências, coabitação e 

outras informações;  

▪ Articulação com o Departamento de Contencioso Tributário da Câmara Municipal do Porto, 

no sentido de regularizar as rendas em débito, evitando assim, as ordens de despejo; 

 

Movimentos Habitacionais da Freguesia no 4º Trimestre: 

▪ Pedidos elaborados e encaminhados, pelos n/técnico: 

✓ 03 Pedido de habitação à Domus Social; 

✓ 03 Pedido de habitação ao IHRU; 

✓ 02 Pedido de autorização de ocupação na habitação  

✓ 02 Pedido de reajustamento do valor da renda 

✓ 03 Pedido de transferência de habitação 

✓ 02 Pedido de alteração de Alvará 

✓ 01 Pedido de obras na habitação social 

 

▪ Dados referentes aos alojamentos e transferências da Domus Social na Freguesia de Campanhã 

durante o 4º Trimestre: 

 

Alojamentos agregados 
provenientes da Freguesia 
de Campanhã 

Alojamentos agregados 
provenientes da Freguesia 
de Campanhã  
para outra freguesia 

Transferências 
agregados provenientes  

da Freguesia de 
Campanhã 

Transferências 
agregados provenientes 

da Freguesia de 
Campanhã para outra freguesia 

Total 

6 0 2 0 8 
 

Refira-se que 6 alojamentos aos agregados provenientes da Freguesia de Campanhã, estes mantiveram-

se na mesma freguesia.  

Foi realizada 2 transferência proveniente da Freguesia de Campanhã que também se manteve na 

mesma.  

 

HABITAÇÃO 
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Responsável por serviços ao utente, serviços a entidades empregadoras e formadoras, realização de 

sessões de informação coletiva, nomeadamente: 

Serviços ao utente 

• Entrevistas individuais (258 utentes); 

• Inscrição para emprego / formação; 

• Elaboração de currículos, respostas a anúncios, candidaturas espontâneas; 

• Apoio na preparação para entrevistas de emprego; 

• Informação e encaminhamento sobre as medidas ativas de emprego; 

• Informações e encaminhamento sobre apoios para trabalhar no estrangeiro; 

• Apoio à utilização dos serviços de emprego on-line; 

• Acompanhamento personalizado na fase de inserção ou reinserção profissional; 

• Apresentação a ofertas de emprego em atendimento individual/sessões coletivas através de 

videoconferência e presencial (94 utentes); 

• Realização de sessões individuais de apoio à procura ativa de emprego e desenvolvimento da 

atitude empreendedora (10 utentes); 

• Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação nas mesmas (54 utentes); 

• Orientação profissional (12 utentes); 

• Encaminhamento e atividades de colocação para diversas modalidades formação: EFA (Educação 

e Formação de Adultos); Vida Ativa; Aprendizagem; Formação Modular; Processo de RVCC e 

Alfabetização referente ao plano formativo do IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) 

e de entidades de formação externas (181 utentes); 

 

Serviços a Entidades Empregadoras 

• Recolha/captação de ofertas de emprego; 

• Apoio na seleção/recrutamento de funcionários; 

•  Divulgação e informação sobre medidas ativas de emprego; 

• Apoio nas candidaturas a medidas ativas de emprego 

 

GIP – GABINETE DE INSERÇÃO 

PROFISSIONAL 
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Realização de sessões de informação coletiva, por videoconferência, no âmbito do MAPE (Modelo de 

Acompanhamento Personalizado para o Emprego) e respetiva atribuição de resultados e intervenção 

realizada em SIGAE (378 utentes), sobre: 

• IEFP - serviços à distância; 

• Medidas de emprego; 

• Técnicas de Procura de emprego; 

• Mobilidade e emprego; 

• Competências chave de empregabilidade; 

• Mercado de Trabalho e Oferta Formativa 

Reuniões presencias, videoconferência, por telefone com técnicos de: 

• Entidades Empregadoras, de Formação Profissional e de Empreendedorismo divulgando os 

serviços do GIP; 

• Entidades de Formação e IEFP para seleção e recrutamento de utentes para integração em 

cursos de Formação;  

• Entidades de Formação e Entidades Empregadoras para a captação de ofertas de 

qualificação e de ofertas de emprego e seleção e recrutamento de utentes para integração 

nas mesmas; 

• Serviço de Emprego e de Formação do Porto-IEFP e GIP`s para a elaboração de estratégias 

de intervenção com a população desempregada. 
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INTERVENÇÕES DIVERSAS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA JUNTA:  

▪ Alterar ligações de tomadas nos Gabinetes da contabilidade, economato e ctt; 

▪ Apoio na colocação da iluminação de Natal; 

▪ Desentupir saneamento do edifício sede; 

▪ Limpeza do telhado; 

▪ Arranjo de Fontenário no Cemitério; 

▪ Arranjo escada das gavetas no Cemitério; 

 

Outras intervenções, nomeadamente transporte de bens, apoio a Instituições e Particulares da 

Freguesia: 

▪ Casa do Vale: Desentupimentos; (3) 

▪ Apoio na colocação de 2 portas, tecto falso e isolamento de paredes, pintura na casa cedida 

a um Jovem; 

▪ Projeto “Casa Reparada, Vida Melhorada”: 

✓ Remodelação de casa na Rua 8 de Setembro; 

▪ Projeto “Casa Partilhada”: 

✓ Transporte e montagem de mobiliário da casa; 

▪ Transporte de Materiais: 

✓ Mudança de Mobiliário; (2); 

✓ Banco Alimentar; (3) 

✓ Mobiliário da Escola secundaria do Cerco, para a Escola do Lagarteiro, 

Falcão e São Roque; 

✓ Camas articuladas e respetivas montagens e desmontagens; (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SERVIÇO DE OBRAS
   
   
   
   
    
SERVIÇOS OBRAS 
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DESIGNAÇÃO HORAS 

Concurso Praça da Corujeira 12 

Cultura em Expansão 18 

Vacinas Canídeos 04 

Prova Concurso Coveiros 03 

PDM 03 

Domus Social 10 

Reuniões públicas Executivo  03 

  

Total: 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITÓRIO 
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Secretaria 

Requerimentos (incluí requerimentos do cemitério) 579 

Requerimentos ou petição de interesse particular 5 

Atestados/Confirmações (pagos) 188 

Atestados emitidos 466 

Pedidos de Atestados e Confirmações 619 

Pedidos de Atestados para a DomusSpcial – Pedido de Habitação 82 

Autenticação de Documentos 10 

 

Novos Registos 17 

Licenciamento Categoria A 86 

Licenciamento Categoria B 0 

Licenciamento Categoria E 5 

Licenciamento Categoria G 1 

Licenciamento Categoria H 0 

Licenças pagas fora de prazo 0 

 

 

Recenseamento Eleitoral  

 

Eleitores inscritos até 08 de dezembro de 2020 

Totais inscritos – Eleitores Nacionais 27803 

Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (Fora União Europeia) 19 

Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (União Europeia) 3 

Eleitores Provisórios (17 anos) 252 

 

 

 

SERVIÇOS  
ADMINISTRATIVOS 
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▪ Exumações: 

 

Meses Exumações Transladações Incorruptos 

12 de setembro 08 02 06 

Outubro 11 04 07 

Novembro 17 03 14 

Até 08 de Dezembro 04 01 03 

Total 40 10 30 

 

▪ Inumações: 

 

Meses Inumações em covatos Inumações em Jazigos 

12 de setembro 02 05 

Outubro 07 05 

Novembro 06 10 

Até 08 de Dezembro 01 01 

Total 16 21 

 

▪ Entrada de cinzas ou ossadas vindas de fora: 

 

Meses Ossadas Cinzas 

12 de setembro 01 04 

Outubro -- 04 

Novembro 01 04 

Até 08 de Dezembro -- 01 

Total 02 13 

 
  
NOTA: Até há data de elaboração deste relatório, só existem covatos 09 vagos. 

 

 

 

 

CEMITÉRIO 
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DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Correio Registado Nacional/Internacional 828 

Encomendas Nacionais/Internacionais 80 

CTT Expresso 77 

Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos) 337 

Vales Postais – Emissão 55 

Vales Postais – Pagamento 1.371 

Payshop – Telemóveis e Diversos  280 

Máquina de Franquiar Nac./Int.(Normal/Azul)  1.731 

Correio Registado – Receção 730 

Correio Registado – Entregue ao balcão 622 

Encomendas – Receção 65 

Encomendas – Entregue ao balcão 45 

Correspondência – Devoluções/Reexpedições 280 

 

Serviços da Junta de Freguesia: 

 

▪ Apoio na elaboração de cartas sobre reclamações de consumo e o seu devido 

encaminhamento; 

▪ Elaboração e entrega de atestados; 

▪ Entrega de autocolantes de publicidade não endereçada; 

▪ Informação sobre documentação da Cruzada; 

▪ Apoio no preenchimento de documentos diversos; 

▪ Venda de artigos selados: selos, envelopes normais, pré-franquiados, Correio azul, verde,  

post-logs, envelopes almofadados de todos os géneros; 

▪ Gestão do stock dos artigos selados;  

▪ Serviço de Corfax; 

▪ Serviço de fotocópias e Faxes ao público. 

 

POSTO ATENDIMENTO 
 CTT/AZEVEDO  
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DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

receção correspondências – Registos, encomendas, 

nacionais e Internacionais 2.395 

receção de EMS Nacionais e Internacionais 295 

Entregas Correspondências, Registos, Encomendas, 

Nacionais e Internacionais 1.341 

Devoluções e reexpedições de Registos, Encomendas 

Nacionais e Internacionais 1.171 

EMS entregues, nacionais e Internacionais 216 

Vales Postais - Emissão 147 

Vales Postais - Pagamentos  1.800 

Cobranças Postais, Impostos, Portagens e 

Carregamentos de Telemóvel  401 

Aceitação de Correspondências, Normal, Azul, 

Registos, Encomendas Nacionais e Internacionais 8.059 

Aceitação de EMS Nacionais e Internacionais 126 

Bilhética Eventos  0 

receção correspondências – Registos, encomendas, 

nacionais e Internacionais 62 

receção de EMS Nacionais e Internacionais 3.372 

Entregas Correspondências, Registos, Encomendas, 

Nacionais e Internacionais 0 

 

 

Serviços da Junta de Freguesia: 

 

▪ Entrega de autocolantes de publicidade não endereçada; 

▪ Venda de artigos selados: selos, envelopes normais, pré-franquiados, Correio azul, verde,  

post-logs, envelopes almofadados de todos os géneros; 

▪ Gestão do stock dos artigos selados;  

▪ Serviço de Corfax; 

▪ Serviço de fotocópias e Faxes ao público. 

POSTO ATENDIMENTO 
CTT/CORUJEIRA 
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RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE   JF CAMPANHÃ                      FREGUESIA DE CAMPANHÃ                    
MOEDA EUR
DATA 2020/12/22

PERIODO 2020/01/01 a 2020/12/15 PAG. 1

Recebimentos Pagamentos

Saldo do dia anterior .........      296.543,71 Despesas orçamentais ...........    1.160.892,74

Correntes .................      998.696,56
Receita orçamentais ...........     1.255.089,26 Capital ...................      162.196,18

Correntes .................    1.255.089,26 Total Cabimentado .........    1.442.501,43
Capital ...................                Total de Compromissos .....    1.218.157,45
Outras ....................                Total Liquidado ...........                

Total Pago ................    1.160.892,74
Receita Eventual ..........    1.255.089,26
Receita Virtual ...........                Saldo para o dia seguinte .......       390.740,23

Total ..............    1.551.632,97 Total .................    1.551.632,97

MES CABIMENTADO COMPROMISSO LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO - PAGO

JANEIRO                           1.040.728,42       150.819,50                        72.037,60       -72.037,60
FEVEREIRO                            21.381,08        85.377,13                        72.999,98       -72.999,98
MARÇO                               148.009,36       214.738,91                       114.179,71      -114.179,71
ABRIL                               160.367,18       224.923,75                        97.944,21       -97.944,21
MAIO                                 15.650,44        78.744,70                       228.106,83      -228.106,83
JUNHO                                20.709,86       107.963,99                       124.534,08      -124.534,08
JULHO                                 5.712,80        79.284,01                       108.880,22      -108.880,22
AGOSTO                                8.194,70        60.819,20                        61.736,19       -61.736,19
SETEMBRO                             10.655,44        69.472,22                        85.551,93       -85.551,93
OUTUBRO                               6.342,15        68.867,12                        97.630,39       -97.630,39
NOVEMBRO                              4.750,00        77.146,92                        97.291,60       -97.291,60

TOTAL ...     1.442.501,43     1.218.157,45                     1.160.892,74

Antonio
Retângulo



INFORMAÇÃO DE GESTÃO

ENTIDADE   JF CAMPANHÃ                      FREGUESIA DE CAMPANHÃ                    
MOEDA    
DATA 2020/12/22

PERIODO 2020/01/01 a 2020/12/15 PAG. 1

RECEITA PREVISTA ANUAL LIQUIDADA TX.REAL. RECEBIDA TX.REAL.

CORRENTE      1.414.600,00      1.255.089,26 88.72      1.255.089,26 88.72

CAPITAL         80.500,00                                             

OUTRAS       296.543,71                                             

TOTAL      1.791.643,71      1.255.089,26 70.05      1.255.089,26 70.05

DESPESA PREVISTA ANUAL COMPROMETIDA TX.REAL. PAGA TX.REAL.

CORRENTES      1.358.343,71      1.025.310,86 75.48        998.696,56 73.52

CAPITAL        433.300,00        192.846,59 44.51        162.196,18 37.43

TOTAL      1.791.643,71      1.218.157,45 67.99      1.160.892,74 64.79

SALDO DE TESOURARIA ORÇAMENTAL DO ANO ACUMULADO

RECEBIDA - PAGA         94.196,52        390.740,23

SALDO CONTABILÍSTICO DO ANO ACUMULADO

LIQUIDADA - COMPROMETIDA         36.931,81        333.475,52

DÍVIDAS A TERCEIROS

A 30 DIAS          6.216,38

SUPERIOR A 30 DIAS                  

COMPROMISSOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS         57.264,71

Antonio
Retângulo


