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Relatório Trimestral de Atividades 
Outubro, Novembro e Dezembro de 2019 

 
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 2019. 
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Ex.ª Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia de Campanhã 

Exs. Srs. (as) Deputados (as) 

Vimos através desta nota introdutória, dar a conhecer com algum agrado e satisfação o quanto se fez 

neste quarto trimestre, tanto por ação direta da Junta como de apoio dado a coletividades, Associações 

e Escolas. 

 

AÇÃO SOCIAL: Nesta área tentamos reforçar os apoios dados às pessoas mais desfavorecidas, através do 

Plano de Emergência Social: apoio para rendas; farmácia, óculos; próteses dentárias; água; eletricidade; 

cabazes de compras e alimentação diária através do protocolo existente com a APECDA. 

 

HABITAÇÃO: Continuamos a manter os protocolos com a Empresa Municipal de Habitação (Domus Social) 

no apoio ao preenchimento de todos os requisitos para a obtenção de subsídio para rendas do setor 

habitacional privado através do programa Municipal “PORTO SOLIDÁRIO”.   

No Programa “CASA REPARADA, VIDA MELHORADA”, que consiste em reparar algumas casas cujos 

proprietários e moradores estejam totalmente de acordo e não tenham condições financeiras para levar 

a cabo algumas obras de recuperação, embora tivesse tido o interregno durante este mês por falta de 

mão-de-obra cedida pelo IEFP, no entanto regozijamo-nos por tudo o quanto foi feito na recuperação e 

comodidade de algumas casas de pessoas mais necessitadas.  

No programa “CASA PARTILHADA”, em colaboração com a Benéfica Previdente, continuamos com três 

inquilinos o que tem dado excelentes resultados. 

Congratulamo-nos com o decorrer das obras nos Bairros Cerco do Porto; Monte da Bela e no 

Agrupamento de Moradias do Falcão (Monte de Campanhã).  

Continuamos a revindicar junto da Domus Social, obras para o interior de algumas casas que se encontram 

em péssimo estado. 

 

TERCEIRA IDADE: Esta é uma área que preocupa-nos imenso o envelhecimento desta Freguesia, o que 

nos leva a ter, e temo-lo feito, uma maior atenção com os idosos, tentando assim, que os mesmos possam 

ter um envelhecimento mais feliz. Em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia do Porto, 

continuamos dar apoio ao Projecto “Chaves de afetos” que consiste numa linha telefónica de apoio a 

pessoas idosas e sem retaguarda familiar. 

 

 

INTRODUÇÃO 
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Temos apoiado algumas Instituições desta área nas múltiplas atividades que as mesmas vão organizando, 

no âmbito Cultural, Social e Lúdico. 

Estamos em condições de garantir o início das obras da casa de Azevedo ainda este mês. 

Apoiamos ainda várias pessoas idosas com uma gama de produtos tais como: cadeiras de rodas; 

andarilhos; canadianas; camas articuladas etc. etc., que devido ao seu estado de saúde lhes permite um 

melhor conforto. 

 

SAÚDE: Nesta área e não obstante, a Junta de Freguesia não ter qualquer competência, tem no entanto 

tudo feito para que as pessoas mais desfavorecidas possam ter alguns cuidados de saúde que de outra 

forma não as teriam, tais como na área renal, na estomatologia, e outras áreas a que é um pouco mais 

difícil obter consultas num, posto de saúde. 

Continuamos a manter excelente relacionamento com os Srs. Diretores dos Centros três Centros de Saúde 

local, assim como com o Aces/Porto Oriental que nos vai informando o andamento das obras do centro 

de saúde de raiz “Cerco do Porto”. 

 

AMBIENTE: Embora nesta área a Junta de Freguesia não tenha qualquer influência, é notório que através 

das nossas revindicações, nota-se uma melhoria significativa muito especialmente no que diz respeito às 

limpezas, mas continua a verificar-se falta de algum civismo às pessoas que depositam lixo na rua, assim 

como no depósito de grande quantidade de objetos volumosos junto dos contentores.    

Termos tido algumas ações para trazer mais gente ao passadiço de Rio Tinto, nomeadamente 

revindicando infraestruturas para o mesmo. 

Continuamos a colaborar e apoiar o projeto URBINAT. 

  

CULTURA: Nesta área, continuamos a levar a efeito algumas peças de teatro com o apoio de coletividades 

da Freguesia e fora dela, integrado com V Festival de Teatro Amador de Campanhã “Manuel Pinho”. 

Continuamos apoiar as Associações que se predisponham entre outas atividades a trazer a cultura ao 

nosso auditório, tais como:  

- Associação Todos, com excelentes iniciativas que têm enchido o nosso Auditório,   

- Malmequer de Noeda, excelente espetáculo com o seu Grupo Juvenil de dança, os Golden Kids, o qual 

encheu por completo o nosso Auditório. 

- Cerporto, Feirinha de natal onde expõem e vendem artigos confecionados pelos seus utentes, para 

subsidiar as suas atividades. 

- APPC (Associação do Porto de Paralisia Cerebral) que trouxe ao nosso Auditório a sua Companhia de 

Teatro “Era uma Vez Teatro” com algumas peças de teatro; 

- De salientar que todas estas Associações trazem até nós outros Públicos de todas as zonas da Freguesia 

e da Cidade. 

 



    

 
4 

      4º Relatório Trimestral 2019  

 

DESPORTO: Neste trimestre começamos novamente a preparar mais um Campeonato de Bilhar “INTER 

ASSOCIAÇÕES DE CAMPANHÃ”, o qual integrará um considerável número de Associações da Freguesia 

que disputarão entre si, semana após semana, o título de Campeão de Bilhar da Freguesia de Campanhã.  

Estivemos presentes no aniversários e/ou festas de Natal das diversas Associações da nossa Freguesia, 

nas quais passamos a incluir o Sport Comercio e Salgueiros. 

Apoiamos todas as coletividades desportivas com formação para que os seus jovens atletas possam ter 

uma festinha de Natal com mais dignidade.  

Em cooperação com a Clínica Espregueira Mendes, patrocinamos a ida de alguns Professores de Educação 

Física e de Massagistas/Fisioterapeutas ao Congresso de Medicina Desportiva 

 

EDUCAÇÃO: Na área da educação, tem-se feito um significativo esforço a apoiar os agrupamentos assim 

como as Associações de pais nas suas inúmeras iniciativas das quais salientamos o concerto de natal 

CMSM (Curso de Música Silva Monteiro) composto pela orquestra de Bonjoia e do coro de 120 crianças 

organizado pelo Agrupamento de Escolas de Cerco do Porto. 

Continuamos com o apoio desportivo Escolar, onde se salienta os excelentes resultados que o 

Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto tem tido.  

Também temos apoiado os agrupamentos de Escolas com toda a papelada que os alunos precisam para 

se deslocarem ao estrangeiro através do programa Erasmus.   

 

SEGURANÇA/PROTEÇÃO CIVIL: Continua a ser para nós um assunto merecedor da nossa maior atenção, 

assim; com a cooperação com os Ministérios da Administração Interna, da Justiça, da Saúde e da 

Educação, da Câmara Municipal do Porto, do Comando Distrital da P.S.P., da Polícia Municipal, do 

Batalhão de Sapadores Bombeiros e das Associações da zona, continuamos a fazer parte do Contrato Local 

de Segurança para a zona do Cerco do Porto. Lamentamos de certa forma alguma estagnação do projeto 

Contrato Local de Segurança para a zona do Cerco do Porto, porque no nosso entender é cada vez mais 

necessário requalificar aquela zona na área social e de segurança, assim como a Câmara Municipal tem 

vindo a fazer na área da habitação. 

Continuamos a cooperar com a Divisão Municipal de Proteção Civil na deteção e sinalização de anomalias 

que possam pôr em risco a Segurança e bens das Pessoas.    

 

ORÇAMENTO COLABORATIVO: Iniciamos o processo com o convite a todas as Associações da Freguesia 

para apresentarem os seus projetos afim de que as mesmas pudessem beneficiar desta magnifica 

ferramenta colocada ao seu alcance através do orçamento colaborativo da Câmara Municipal do Porto 

(150.000 €). 
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 Articulação com o Rendimento Social de Inserção, Rua da Alegria, QPI, Benéfica, CerPorto, 

AMI e reuniões com o Núcleo Local de Inserção; (21) 

 Gestão de processos de Promoção e Proteção de Crianças em Perigo no âmbito da parceria 

com a CPCJ-Porto Oriental:  

 Processos: 50 

 Atendimentos: 29 

 Vistas domiciliárias: 11 

 Organização de processos e encaminhamento de utentes com necessidades de 

institucionalização em Lar (RLIS); (2) 

 Articulação e elaboração de relatórios sociais a pedido da empresa municipal – Domus; (3) 

 Encaminhamento de famílias com necessidades alimentares, vestuário e mobiliário; (6) 

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

pela Domus Social, Saúde Pública e Centro de Saúde; (3) 

 Acompanhamento de situações de apoio domiciliário a nível de idosos; (3) 

 Atendimento à população da Freguesia de Campanhã; (287) 

 Encaminhamento de cidadãos socialmente carenciados para a cantina comunitária da 

APECDA e Obra Diocesana; (4) 

 Articulação institucional com a DGRS- Direção Geral de Reinserção Social para a integração 

de utentes para cumprirem trabalho a favor da comunidade; (4) 

 Articulação com a segurança social para solucionar a suspensão e cessação de processos de 

RSI; (9) 

 Distribuição dos apoios económicos e de medicação; (121) 

 

 Reuniões técnicas com: 

 Escola Básica do Cerco; (2) 

 CLASP; (1) 

 Aitor Varea – Habitar; (2) 

 CRI – Oriental; (2) 

 Casa Reparada Vida Melhorada; (3) 

 Benéfica e Previdente - Dra Paula Roseira 

 IEFP Dra Carla Vale; (1) 

 Associação Despertar Solidário; (1) 

 

AÇÃO SOCIAL 
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 Ajuda e Companhia; (1) 

 Casa Partilhada 

 Urbinat; (2) 

 Arrimo; (1) 

 Atualização de dados Domus Social 

 

 CPCJ: 

 CAFAP QPI - 1 

 PIAM - 1 

 Protocolo de RSI Qualificar para incluir - 1 

 Protocolo RSI Benéfica - 2 

 Escola do Cerco (Equipa TEIP) – 3 

 Escola Augusto Gil – 1 

 Escola Ramalho Ortigão (GAM) - 1 

 Serviço Psicologia Movimento de Defesa da Vida (MDV) – 1 

 Colégio do Barão de Nova Sintra - 2 
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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 (341 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 (118 utentes); 

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

atitude empreendedora (52 utentes); 

 Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação nas mesmas (74 utentes); 

 Orientação profissional (38 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 (161 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 no âmbito do MAPE (Modelo de Acompanhamento Personalizado 

para o Emprego) e respetiva atribuição de resultados e intervenção realizada em SIGAE (968 utentes), sobre: 

 Direitos e deveres; 

 IEFP - serviços à distância; 

 Medidas de emprego; 

 Mercado de Trabalho e Oferta Formativa. 

Reuniões 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 do Porto-IEFP e GIP`s para a elaboração de estratégias de intervenção com 

a população desempregada; 

. 
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A Educação constitui-se, como sabemos, num espaço de uma importância determinante para a promoção 

e desenvolvimento das nossas crianças, jovens e adultos e, ao mesmo tempo, um espaço de 

conhecimento fundamental para o desenvolvimento do país. Neste sentido, esta autarquia tem vindo, 

como tem sido a sua prática, a apoiar de forma diversa um conjunto de iniciativas que as escolas vêm 

desenvolvendo, algumas das quais só possíveis na sua plenitude pelo apoia desta autarquia.  

Recordamos as festas de fim de ano, a entrega de prémios de mérito e excelência (ES Cerco do Porto e de 

António Nobre), assim como a nossa participação, como membro efetivo, nos diferentes Conselhos Gerais 

dos grupamentos que integram a nossa freguesia (António Nobre, Alexandre Herculano e Cerco do Porto). 

Nunca é de mais salientar o apoio prestado às Associações de Pais nas atividades por si promovidas nas 

escolas a que estão adstritas, assim como a nossa presença assídua nessas mesmas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO 
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 Atendimento à população encaminhando todas as informações necessárias que permitam 

identificar os problemas apresentados pelos munícipes para a Divisão Municipal do Ambiente, 

sugerindo possíveis soluções para a resolução dos mesmos destacando: 

 

 Departamento Espaços Verdes e Higiene Pública 

 Divisão Segurança e Salubridade 

 

 Continuamos o contacto permanente com o Departamento Municipal de Jardins para a 

manutenção dos espaços verdes existentes nos bairros sociais e em todas as áreas ajardinadas 

da Freguesia; 

 Continuamos a solicitar a intervenção dos serviços para a destruição dos ninhos de vespas já 

sinalizados em várias zonas da freguesia; 

 A Empresa “Recolte” contratualizada Pela Empresa Municipal do Ambiente, começou a operar 

na varredura das Ruas/corte e vegetação, sendo notórias melhorias na limpeza das artérias na 

freguesia;    

 Solicitamos maior assiduidade na recolha dos resíduos depositados nos contentores; 

 Solicitamos a lavagem dos contentores após a recolha dos resíduos; 

 Continuamos a colaborar com as Associações Ambientalistas, com o Pelouro do Ambiente e 

todas as Entidades que têm a seu cargo a limpeza de todo o percurso do Rio Tinto;                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE 
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Continuamos a manter contactos com o Departamento Municipal de Mobilidade e Gestão de Via Pública, 

insistindo na Requalificação dos Pavimentos das seguintes artérias:  

 Rua e Travessa da Levada 

 Rua e Travessa de Furamontes 

 Rua da Granja 

 Construção de Passeios e bermas no acesso ao Horto das Areias 

 Rua das Areias 

 Rua de Azevedo 

 Rua e Travessa da Corujeira de Baixo 

 Rua das Escolas 

 Rua de Bonjoia 

 Rua Nau Vitória 

 Rua de Contumil 

 Rua Souto de Contumil 

 Rua Fonte de Contumil 

 Travessa Fonte de Contumil 

 Ruas no Interior do Bairro de Salazar  

 Rua Justino Teixeira 

 Rua Monte da Estação 

 Travessa Monte da Estação  

 Rua Pinheiro de Campanhã  

MELHORAR E REFORÇAR REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

 Rotunda do Mercado Abastecedor e acessos ao Bairro S. Roque da Lameira 

 Avenida Francisco Lopes Xavier (Bairro do Lagarteiro) 

 Acesso ao Horto das Areias 

 Rua Lameira de Baixo 

 Rotunda de Bonjóia 

 Rua de Bonjóia (Junto ao Campo de Jogos) 

 Rua Pinheiro de Campanhã 

 Rua da Presa Velha 

TRANSPORTE E 

MOBILIDADE 

ETRANSPORTE 
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 Rua e Travessa da Formiga 

 Rua da Agra 

 Rua e Largo de Noeda 

 Rua 5 do Extinto Bairro S. Vicente Paulo, especialmente junto da sede do Rancho Danças e 

Cantares de Campanhã, o que permitirá com segurança, continuarem a desenvolver a sua 

actividade cultural e Recreativa.  

 Solicitamos uma análise técnica às condições de segurança na travessia no passadiço da Rua de 

Azevedo, á centenas de pessoas que percorrem o Passadiço a pé ou de bicicleta e ao 

atravessarem a artéria e convencidas que ainda estão dentro do parque não se prevenindo para 

aproximação da circulação de veículos ligeiros e de transportes públicos que descem a Rua de 

Azevedo. Para segurança dos utilizadores do referido espaço assim como dos automobilistas 

solicitamos com a maior brevidade análise técnica. 

O Departamento Municipal da Mobilidade e Gestão da via Pública procedeu á colocação de 

sinalização, no entanto continuamos a solicitar a análise técnica de forma a melhorar a segurança 

no local;                       
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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/técnicos: 

 02 Pedidos de transferência; 

 01 Pedido de habitação à Domus Social; 

 03 Pedidos de habitação ao IHRU; 

 02 Pedidos de integração de elementos no Alvará do agregado familiar; 

 02 Pedidos de realização de obras; 

 02 Pedidos de inversão da intenção de despejo;  

 104 Pedidos de Atestados para o IHRU e DomusSocial 

 

 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 de 
agregados  provenientes 
 da Freguesia de 
Campanhã 

Total 

15 5 3     18 

 

Refira-se que 15 alojamentos aos agregados provenientes da Freguesia de Campanhã, 3 foram concretizados 

para a Freguesia de Paranhos, 2 para a Freguesia de Lordelo do Ouro. 

Das 3 transferências concretizadas aos agregados provenientes da Freguesia de Campanhã, estes mantiveram-

se na freguesia. 

 

 

 

 

HABITAÇÃO 
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 Estamos a preparar a renovação de protocolos para estabelecer contratos programa com 

associações juvenis; 

 Continuamos a apoiar o Teatro Infantil de Campanhã, mantendo sempre abertas as audições e 

captações para jovens (com idades entre os 9 e os 15) que queiram tentar a integrar grupos de 

teatro amador da Freguesia de Campanhã.  

 Temos acompanhado e apoiado os grupos de dança da Freguesia, sobretudo hip-hop e outros 

géneros de street dance continuam a ser apoiados pela Junta de Freguesia; 

 Continuamos a desenvolver ações de apoio à formação e emprego jovem, aliás uma 

preocupação da Junta de Freguesia em cooperação com outas entidades, nomeadamente o 

I.E.F.P.; 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

JUVENTUDE 
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 Estamos a preparar o lançamento do Campeonato de Bilhar Interassociativo de Campanhã; 

 Estivemos presentes no Aniversário das diversas coletividades que o festejaram durante este 

trimestre; 

 Apoiamos o lançamento das camadas jovens dos “Amigos de Campanhã”; 

 Temos apoiado as coletividades que trabalham com escalões de formação nas diversas 

modalidades; 

 Estamos a preparar a renovação de protocolos para estabelecer contratos programa com 

algumas associações da freguesia de Campanhã, estabelecendo parcerias que visam um plano 

desportivo alargado a várias modalidades para crianças e jovens. 

 Continuamos a apoiar as coletividades de Campanhã no pagamento à Ágora pela utilização do 

Complexo Desportivo do Cerco e do Pavilhão do Lagarteiro; 

 Apoiamos as outras Associações que trabalham a Formação Desportiva e que utilizam outros 

Espaços para os seus treinos e jogos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPORTO 



    

 
16 

      4º Relatório Trimestral 2019  

 

        

      

 

 

   

       

 

 

 

 Estivemos presentes e apoiamos os eventos levados a efeito pelas Coletividades da 

Freguesia; 

 Organizamos as iluminações de Natal, nos equipamentos da Junta; 

 Estivemos presentes na apresentação da peça de Teatro “Feitas de Ferro, Desenhadas a 

Carvão” organizado e levado a cena pelo APPC; 

 Continuamos a levar a efeito o nosso V Festival de Teatro Amador de Campanhã, pelas várias 

salas das Coletividades da Freguesia e cujo encerramento será neste mês no nosso Auditório; 

 Começaram os ensaios do Grupo de Teatro Infantil TIC  “ Teatro Infantil de Campanhã”; 

  Organizamos um concerto mensal de música rock com a colaboração da Associação Osso; 

 Colaboramos com o Programa da Cultura em Expansão da Câmara Municipal do Porto com 

a cedência do Auditório. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA E LAZER 
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INTERVENÇÕES DIVERSAS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA JUNTA:  

Edifício Sede 
 Alteração de rodapés e tomadas em alguns Gabinetes do Edifício da Junta; 

 Limpeza do Telhado do Edifício da Junta e saneamento; 

 Iluminação de Natal; 

Cemitério 
 Pintura dos depósitos de água; 

 Substituição tubos aguas nos depósitos; 

 Substituição da boia de comando do motor água; 

Auditório 
 Limpeza do telhado e substituição de algumas telhas; 

 Arrumo sala de formação; 

 Iluminação de Natal; 

Casa de Azevedo 
 Limpeza do exterior e interior; 

Mitra 

 Limpeza e corte de ervas; 

 Limpeza do telhado 

 

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

 Apoio e pequenos arranjos a casas sociais e Associações, tais como: 

 Casa do Vale: Colocação de torneiras e alguns arranjos na cozinha; 

 API: Arranjo de persianas e infiltração de águas; 

 New Project: arranjo de lavatório e sanita;  

 Colocação de um cilindro numa casa do Cerco; 

 Colocação de torneiras e arranjos de persianas numa casa do Lagarteiro; 

 Transporte de Materiais: 

 Cadeiras do Auditório para arranjo; 

 Entrega de camas articuladas; (5)  

 Levantamento de camas articuladas; (2) 

 Mudanças: Bº Monte Bela/Pio XII; Rua Pinheiro de Campanhã/S. Roque; (2) 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS OBRAS 
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                  Ocupação da sala do Auditório 

 

 

                 

 

 

 

 

Atividade Nº de Horas 

Aulas de Preparação de Parto 63 

Cultura em expansão 144 

Gip – Sessões coletivas 54 

Domus Social 29 

Festival Teatro 16 

Projecto URBINAT 3 

Eleições 16 

Associação Todos 4 

APPC “Dia do Cuidador” 4 

Myos 4 

Malmequeres Noeda – Espetáculo de Dança 12 

Visões Úteis 5 

Homenagem à Profª Ana Paula Canotilho  4 

Orçamento Colaborativo 3 

Centro Social de Soutelo (Teatro) 6 

TAC – Teatro Amador de Campanhã - ensaios 42 

Novo Acto – ensaios teatro 27 

Noite de Fados no âmbito da Gala dos Artistas de Campanhã 9 

Assembleia de Freguesia 3 

Obras no Auditório e sala de formação 72 

  

  

  

  

  

  

  

Total de horas 520 

   

AUDITÓRIO 
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Secretaria 

Requerimentos (incluí requerimentos do cemitério) 749 

Requerimentos ou petição de interesse particular 13 

Atestados/Confirmações (pagos) 330 

Atestados emitidos 626 

Pedidos de Atestados e Confirmações 654 

Autenticação de Documentos 7 

 

Novos Registos 20 

Licenciamento Categoria A 85 

Licenciamento Categoria B 0 

Licenciamento Categoria E 6 

Licenciamento Categoria G 4 

Licenciamento Categoria H 0 

Licenciamento Categoria I (Gato) 2 

Licenças pagas fora de prazo 0 

 

 

Recenseamento Eleitoral  

 

Eleitores inscritos até 30 de Novembro 

Totais inscritos – Eleitores Nacionais 28082 

Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (Fora União Europeia) 20 

Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (União Europeia) 3 

Eleitores Provisórios (17 anos) 322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS  

ADMINISTRATIVOS 
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 Exumações: 

 

Meses Exumações Transladações Incorruptos 

Desde 11 de setembro 22 06 16 

Outubro 31 15 16 

Novembro 18 02 16 

Total 71 23 48 

 

 Inumações: 

 

Meses Inumações em covatos Inumações em Jazigos 

Desde 11 de setembro -- 08 

Outubro 04 06 

Novembro 03 05 

Total 07 19 

 

 Entrada de cinzas ou ossadas externas: 

 

Meses Ossadas Cinzas 

Desde 11 de setembro 1 1 

Outubro -- 6 

Novembro -- 7 

Total 1 14 

 

  

NOTA: Até há data de elaboração deste relatório, só existem covatos 40 vagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMITÉRIO 
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DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Correio Registado Nacional/Internacional 1.227 

Encomendas Nacionais/Internacionais 9 

CTT Expresso 64 

Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos) 275 

Vales Postais – Emissão 9 

Vales Postais – Pagamento 1.128 

Payshop – Telemóveis e Diversos  77 

Máquina de Franquiar Nac./Int.(Normal/Azul)  512 

Correio Registado – Receção 806 

Correio Registado – Entregue ao balcão 447 

Encomendas – Receção 1 

Encomendas – Entregue ao balcão 1 

Correspondência – Devoluções/Reexpedições 352 

 

 

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 



    

 
22 

      4º Relatório Trimestral 2019  

 

 

 

 

 

 

        

 

        
      

      

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Correio Registado Nacional/Internacional 12.321 

Encomendas Nacionais/Internacionais 76 

CTT Expresso (Aceite e receção) 9.301 

Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos) 118 

Vales Postais – Emissão 101 

Vales Postais – Pagamento 17.705 

Payshop – Telemóveis e Diversos  183 

Máquina de Franquiar Nac./Int.(Normal/Azul)  13.291 

Correio Registado – Receção 16.323 

Correio Registado – Entregue ao balcão 12.121 

Encomendas – Receção 95 

Encomendas – Entregue ao balcão 51 

Correspondência – Devoluções/Reexpedições 4.202 

Bilhética Eventos 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 2019/12/16

PERIODO 2019/01/01 a 2019/11/30 PAG. 1

Recebimentos Pagamentos

Saldo do dia anterior .........      107.997,25 Despesas orçamentais ...........    1.014.605,07

Correntes .................      958.070,49
Receita orçamentais ...........     1.220.587,28 Capital ...................       56.534,58

Correntes .................    1.220.587,28 Total Cabimentado .........    1.240.741,62
Capital ...................                Total de Compromissos .....    1.026.640,12
Outras ....................                Total Liquidado ...........    1.014.699,32

Total Pago ................    1.014.605,07
Receita Eventual ..........    1.220.587,28
Receita Virtual ...........                Saldo para o dia seguinte .......       313.979,46

Total ..............    1.328.584,53 Total .................    1.328.584,53

MES CABIMENTADO COMPROMISSO LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO - PAGO

JANEIRO                           1.051.657,06       128.001,31        73.753,87        73.553,87           200,00
FEVEREIRO                             2.516,90        70.232,41        75.508,32        75.508,32                 
MARÇO                                 3.562,63        70.663,50        72.048,28        72.048,28                 
ABRIL                                16.654,81        88.228,07        89.825,54        88.653,04         1.172,50
MAIO                                 15.493,84        81.037,87        78.993,21        80.165,71        -1.172,50
JUNHO                                15.132,42       110.474,55       107.931,64       108.131,64          -200,00
JULHO                                47.808,93       121.441,04       129.696,45       126.531,65         3.164,80
AGOSTO                               12.705,55        82.066,38        91.039,64        94.104,44        -3.064,80
SETEMBRO                             27.946,96        76.132,77        74.597,46        74.697,46          -100,00
OUTUBRO                              32.198,21        95.481,24       102.863,44       102.663,44           200,00
NOVEMBRO                             15.064,31       102.880,98       118.441,47       118.547,22          -105,75
DEZEMBRO                             10.039,10        26.779,03        30.326,64        29.220,89         1.105,75

TOTAL ...     1.250.780,72     1.053.419,15     1.045.025,96     1.043.825,96

Antonio
Retângulo



ENTIDADE DATA ANO PÁGINA
R E S U M O D A E X E C U Ç Ã O D A R E C E I T A E D E S P E S A

    JF CAMPANHÃ     2019/12/16 2019 1 

PERIODO : Janeiro    / Novembro   

R E C E I T A S DOTAÇÃO EXECUÇÃO %EXECUÇÃO %GLOBAL

RECEITAS CORRENTES            

01 IMPOSTOS DIRECTOS                                                   35.000,00         20.480,07    58.5   1.7
02 IMPOSTOS INDIRECTOS                                                                                       
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GER                                                        
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                                 115.068,00        122.478,04   106.4  10.0
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE                                             100,00                              
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                         1.113.251,00      1.052.896,73    94.6  86.3
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                                  30.900,00         23.099,01    74.8   1.9
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            3.381,00          1.633,43    48.3   0.1

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES                 1.297.700,00      1.220.587,28    94.1 100.0

RECEITAS DE CAPITAL           

09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO                                                                            
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                          100.500,00                              
11 ACTIVOS FINANCEIROS                                                                                       
12 PASSIVOS FINANCEIROS                                                   100,00                              
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                                

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL                  100.600,00                              

OUTRAS RECEITAS               

14 RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS                                                                            
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                                                                    
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR                                          97.514,48                              

TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS                       97.514,48                              

TOTAL GERAL      1.495.814,48      1.220.587,28    81.6 100.0

D E S P E S A S DOTAÇÃO EXECUÇÃO % EXECUÇÃO % GLOBAL

DESPESAS CORRENTES 

01 DESPESAS COM O PESSOAL                                             776.900,00        637.669,45    82.1  62.8
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                       126.600,00         93.950,97    74.2   9.3
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS                                                300,00                              
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                            92.000,00         70.081,25    76.2   6.9
05 SUBSÍDIOS                                                                                                 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          199.000,00        156.368,82    78.6  15.4

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES      1.194.800,00        958.070,49    80.2  94.4

DESPESAS DE CAPITAL

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL                                       297.914,48         51.814,58    17.4   5.1
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            3.100,00          4.720,00   152.3   0.5
09 ACTIVOS FINANCEIROS                                                                                       
10 PASSIVOS FINANCEIROS                                                                                      
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL                                                                                

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL        301.014,48         56.534,58    18.8   5.6

TOTAL GERAL      1.495.814,48      1.014.605,07    67.8 100.0


