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• Infornço da Presidente - 2020
outubro, novembro e dezembro

Exmos. Senhores Membros da Assembleia de Freguesia

Nos termos da alínea e) do n2.2 do a.9 da Lei 75/2013 de 18 de setembro, compete à Assembl\

Freguesia apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita da Presidente da União de

Freguesias acerca das principais iniciativas e atividades que decorreram no mês de outubro, novembroa
dezembro, bem como da situação financeira da Junta reportada ao dia 30 de novembro de 2020.

O documenta aqui apresentado descreve de uma forma sucinta as principais ações levadas a efeito e

apoiadas por esta União de Freguesias.

A Presidente da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Cari’
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O Dia Internacional do idosa comemora-se anualmente a 01 de outubro
para que nesse dia haja a oportunidade para destacar a sua importância
para a sociedade e os desafios do envelhecimento no nosso tempo.
Neste dia presenteámos os utentes dos Espaços Seniores ( Centro de Dia e
Centro de Convívio) com uma pequena lembrança.

Novo horário de funcionamento

Devido à situação pandémica que se vive no país, e como parte do Plano
de Contingência da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos,
o horário de funcionamento dos serviços foi alterado e entrou em vigor
no dia 27 de Outubro.

OUTUBRO

4
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Inforriação da Presidente - 42Trimestre 2020
outubro, novembro e dezembro

Campanha de vacinação
No dia 22 de Outubro decorreu a campanha de vacinação antirrábica e colocação
de microchip em canideos no Polo de Massarelos , em articulação com a Câmara
Municipal do Porto.

.naa.

l- ex.

- Rua de Serraives, 08- 4150-701 Porto teief: 226166910- 226061020 geral @ uf-Iord ei co u romassarelos. pt



outubro, novembro e dezembro

Inforção da Presidente - 4Trimestre 2020

Os séniores são os pilares fundamentais na estrutura familiar.
Em grande parte, é a eles que cabe a responsabilidade da
transmissão de valores e de conhecimentos aos mais novos,
funcionando como um ponto de equilíbrio familiar.
No Dia Mundial da Terceira Idade foi importante não esquecer
que o foco seja sempre proporcionar-lhes as melhores
condições de vida e garantir que nunca lhes falte carinho.
Para reduzir o impacto da COVID-19 em pessoas da terceira
idade, todos devemos desempenhar um papel na sua proteção
ao adotar medidas de prevenção, como o uso de máscara, o
cumprimento do distanciamento físico e a lavagem frequente
das mãos. Para isso a UFLOM distribuiu a todos os utentes dos
Espaços Séniores duas máscaras sociais reutilizáveis até 25
lavagens.

NOVEMBRO

Discussão Pública da Proposta de revisão do Plano
Diretor Municipal (PDM)

No dia 03 de novembro, pelas 17h00, realizou-se a
sessão pública de apresentação do PDM, no salão nobre
da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos
a cargo do Senhor Vereador do Urbanismo, Arq. Pedro
Baganha e demais responsáveis deste pelouro da
Câmara Municipal do Porto.
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A União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos uniu-se ao Lions Clube
da Boavista e ao Leo Clube da Boavista numa Campanha de recolha de
Brinquedos Laváveis para as crianças internadas no Centro Materno Infantil do
Norte. A campanha decorreu até dia 10 de Novembro.
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DIA mUNDIAL
DA

TERCEIPA IDADE

Porto.
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A União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos associou-se à iniciativa
“Chave de Afetos” promovida pela Misericórdia do Porto e Câmara Municipal do
Porto, para auxiliar a população mais idosa.
Este programa é uma solução integrada com componente tecnológica e humana
que monitoriza os séniores de forma contínua, contribuindo para uma diminuição
do isolamento.

_____

Através do “Chave de Afetos” é possível uma assistência ao domicílio, com um

_______

serviço de teleassistência, disponível 24h/dia, 365 dias por ano. Este é um serviço

______

gratuito, para maiores de 65 anos, com rendimento inferior a 650€.

Não deixamos de celebrar o 5. Martinho junto dos nossos utentes dos espaços
seniores, oferecendo um lanche especial, onde não faltaram as tradicionais
castanhas assadas.
Também demos a conhecer a lenda de 5. Martinho, que explica o famoso Verão de
S. Martinho!

flflJTk
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No dia 12 de Novembro decorreu a Assembleia de Cidadãos referente ao Orçamento
Colaborativo de 2021. A Assembleia realizou-se às 18h00, no Salão Nobre da União de
Freguesias e decorreu de acordo com as normas e recomendações da DGS.

--
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Esta Uniao de Freguesias, na medida das suas possibilidades e competencias, tudo
tem feito para contribuir e minizar as dificuldades acrescidas, no presente an
letivo, para os alunos e para as escolas da freguesia.
Tendo este objetivo presente e antes da interrupação letiva do Natal, esta
autarquia irá apoiar a comunidade educativa na realização das atividades
alusivas à época natalícia. Para o efeito serão apoiadas as atividades propostas
quer pelos Directores das EBi quer também com as propostas das Associações

de pais e tendo por objetivo final a realização das atividades que vão ao encontro
do que as crianças necessitam para celebrar o Natal.

Estando esta União de Freguesias impossibilitada de organizar o
almoço de Natal com os utentes dos Espaços Séniores, resultado
das normas e recomendações da Direcção Geral da Saúde, esta
autarquia fará a distribuição dojá tradicional bolo-rei, bem como de

______

outra surpresa nos seus domicílios.
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DEZEMBRO

Uma vez mais, a União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos uniu-
se ao Lions Clube da Boavista e ao Leo Clube da Boavista para uma campanha
de recolha de bens necessários para todas as idades. Com esta campanha
queremos ajudar a levar o Natal a mais pessoas.
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Info?mção da Presidente - 42Trimestre 2020

GESTÃO DOS SERVIÇOS

Nos quadros infra podem ser analisados os serviços prestados nos meses de setembro, outubro e novembro

de 2020, nos diversos espaços de atendimento ao público. Remetemos ainda ao mês de setembro dado que

na ultima informação só foram evidenciados os dados até 31/08.

- POSTO DOS CORREIOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

EWRDELO

QuQnt4ade

VaIes - Pagamentos 633

Vales - Emissão 147

Correspondencia (registo) 2.424

Encomendas 45

Entrega de Avisados 1.152

Carregamento de Telemovel 9

Cobranças (serv/impostos) 324

Pagamento de SCUT 36

Quantidade

r

‘Vos

Atestados Emitidos 276

Ucenças de Canideos 94

Registo de Canideos O
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Informação da Presidente - 42Trimestre 2020

ESPAÇO CIDADÃO

Tipo de Serviço Quantidade

Instituto da Mobilidade e dos Transportes 97

ADSE 221

Segurança Social 203

Autoridade Tributaria 83

Renovação do Cartão de Cidadão 68

Caixa Geral de Aposentações 3

IRN 30

Assuntos Vários 51

CEMITÉRIO

Tipo de Serviço Quantidade

Inumações 27

Exumações 2

Transladações O

Intervenções(Licenças) 4

outubro. novembro e dezembro

ESPAÇO CIDADÃO

CEMITÉRI O
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Certificação dos Serviços

Decorreu nos dias 19, 20 e 21 de outubro, por vídeo conferencia, a
— I tNnd— -auditoria externa ao Sistema de Gestão da Qualidade e

-

Responsabilidade Social. Todos os serviços e procedimentos foram

auditados tendo o resultado sido a Renovação do Certificado em

todos os serviços da autarquia. •:-E+•’
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Ação Social

Este trimestre incluso num ano atípico e de readaptação contínua a todos os níveis, revestiu-se de uma

grande exigência, para que se mantivesse inigualável o apoio prestado à comunidade residente na freguesia

de Lordelo do Ouro e Massarelos.

A equipa de profissionais do Gabinete de Ação Social reforçou a organização e a metodologia de trabalho

para conseguir chegar a todos os que solicitaram apoio. Desta forma, a segurança, proteção e salvaguarda

das necessidades dos fregueses esteve sempre no cerne de toda a atuação.

As necessidades decorrentes de fragilidades económicas continuam a chegar ao Gabinete de atendimento

de Serviço Social como sendo o recurso possível e talvez único, para minimizar o impacto das mesmas no dia

a dia de quem mais necessita. Não obstante esta necessidade, é perceptível a fragilidade e necessidade de

uma palavra de afecto, atenção, compreensão e de proximidade manifestada por muitos dos que recorrem

a este serviço de atendimento, mas também dos utentes séniores dos equipamentos sociais desta autarquia.

Claramente, as saídas à rua e o conívio com amigos e vizinhos preenchia parte do dia dos fregueses

reformados e pensionistas, dotando-os de estimulação cognitiva e emocional, autonomia e rotinas, tão

necessárias para a manutenção de objectivos e de uma estabilidade emocional. Apesar de terem retomado

alguns hábitos, não conseguiram reaver a liberdade que foi retirada pela pandemia de Covid-19 que o país

enfrenta.
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Tentado minimizar o impacto destas restrições, e dando continuidade ao trabalho desenvolvido desde o

inicio de março continuamos a efectuar contactos telefónicos regulares aos utentes dos Espaços Séniores.

O Gabinete de Serviço Social continua a cumprir a sua missão de dar apoio, proporcionar orientação,

protecção e acompanhamento a pessoas ou famílias que estejam em situação de vulnerabilidade e/qJ ,

exclusão social, privilegiando uma visão holística da pessoa humana.

A situação pandémica contina a levar ao surgimento de novas necessidades e ao crescimento de situações

de vulnerabilidade social, levando a uma constante mobilização de recursos e adaptação de acordo com

natureza dos pedidos rececionados.

Manteve-se o acompanhamento psicossocial, quer à distancia, via telefone, quer presencial,

marcação prévia, em situações inadiáveis e urgentes.

No decurso deste ultimo trimestre estivemos presentes nas duas reuniões da Comissão Alargada da C

Porto Ocidental onde esta autarquia tem representação.

No 42 trimestre deste ano foram realizados os seguintes atendimentos no Gabinete de Ação Social:

Atendimentas Serviço Social N

Acompanhamento aos utentes do Centro de Convívio de Massarelos 63

Acompanhamento aos utentes do Centro de Dia/Centro de Convivio Arrábida 170

Apoio em géneros alimentares/ cabazes alimentares 392

Apoio Psicossocial 75

Informação/encaminhamento para pedido de habitação social 05

--
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O Fundo de Emergência Social é um apoio financeiro, excecional e temporário atribuído a agregados
familiares carenciados, em situação de grande emergência, de modo a fazer face a despesas essenciais e
inadiáveis

FUNDO DE EMERGENCIA
Numero de familias apoiadas 99

Júmero de apoios concedidos 264

Tipo de Apoio

Aquisição de senhas - andante ( 10 viagens) 05
Apoio na aquisição de medicação 168
Comparticipação de próteses dentárias 01
Comparticipação na aquisição de óculos 01
Entrega de vale de compras ( supermercado) 01
Pagamento de fatura de água 1]
Pagamento de fatura de eletricidade/Gás 39
Pagamento de fatura de renda habitacional (DomusSocial) 24
Pagamento de fatura de renda habitacional privada 01
Pagamento de livros escolares 01
Pagamento para aquisição de fraldas 01
Pagamento quarto em pensão 01
Transporte em ambulância / Táxi (para consultas) 04
Total Pedidos 264

Nos meses em análise nesta informação verifica-se um aumento significativo no montante dos apoios sociais

concedidos. Esta situação deve-se a vários fatores:

- maior volume de pedidos de apoio mensal junto da ação social da Segurança Social o que implica

periodicamente suspensão de apoios por falta de verbas. Desta forma, aumenta o número de pedidos ao

Fundo de Emergência Social para o pagamento de despesas habitacionais (eexemplo nas faturas de água,

luz e renda);

- limitações nas vendas em feiras (cerca de quatro agregados familiares continuam a ter o reflexo desta

situação de não conseguirem vender nas feiras/e ou mercados);

- maior volume de despesa em medicação aumenta o número de famílias a solicitar apoio bem como são

maiores os gasto por pedido/agregado familiar) verificando-se, por exemplo, aumento do número de
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pessoas a tomar a vacina Prevenar ( vacina muito prescrita pelos médicos para a prevenção da pneumo’

e que tem um custo unitário de cerca de € 37,00) e também, consequência da sitiação de pandemia Covid
719 que o pais atravessa denota-se um maior consumo de medicação para o stress, a ansiedade e as

perturbações do sono;

- o facto de vários serviços relacionados como consumo de água, eletricidade e renda habitacional nos meseÇ\

de março a julho não terem cobrado as respetivas faturas nos prazos habituais, levou a que vários agregados

familiares acumulassem débitos mais elevados, dificultando a equilibrada gestão orçamenta! familiar. Como (IR
consequência deste desiquilibrio as solicitações para apoio para pagamentos atrasados ou prestações de II
regularização de débitos, aumentaram significativamente. Têm surgido vários pedidos desta natureza, ‘

sobretudo, relacionados com débitos à empresa municipal de gestão do parque habitacional - DomusSocial;

- pedidos de apoio para individuos/agregados familiares que estiveram na situação de isolamento

quarentena devido à pandemia Covid-19. Estes pedidos referem-se não só a pedidos para apoio alimentar,

em géneros alimentares e medicação, por exemplo, mas também para despesas maiores, já que, mesmo

sem perda de rendimentos ditos formais, deixa-se de poder realizar atividades relativas muitas vezes a uma

economia paralela.

Espaços Seniores da Arrábida e Massarelos

Face à situação pandémica que o país atravessa, ficaram congeladas todas as dinâmicas e atividades que

estavam planeadas para os Espaços Seniores. No entanto, desde o mês de março que mantivemos o apoio

em alimentação, quer na distribuição ao domicilio dos almoços, quer na distribuição dos lanches aos utentes

dos equipamentos ( Centro de Dia e Centro de Convivio). No quadro seguinte é possível analisar o numero

de refeições entregues neste ultimo trimestre do ano.

Atividades desenvolvidas desde (25/09) Observações

Centro Social da Arrábida - Centro de Dia 2.750 refeições distribuídas

Centro de Convívio de Massarelos - Lanches 1.100 lanches entregues
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PAPI - PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO À POPULAÇÃO IDOSA

As atividades desenvolvidas, foram as seguintes:

Atividades! Tarefas
Ações

• Visitas domiciliárias e Contacto telefónico
Visitas ao domicílio de prevenção de solidão e ajuda em pequenas tarefas 118
Telefonemas de controlo das necessidades da população idosa 122

. Atos médicos
Acompanhamento a consultas médicas gerais e de especialidade
Acompanhamento a Exames médicos (análises médicas, acompanhamento a
fisioterapia, ecografias, vacinação, etc) 38
Pedido de Receita Médica nos Centros de Saúde 35
Levantamento de medicação e entrega no domicílio do utente 21

• Compra de Bens Essenciais
Levantamento e entrega de bens essenciais a casa dos idosos 16

. Acompanhamentos e/au Encaminhamentas
Encaminhamento para Apoio de Serviço Domiciliário 11
GASPorto,Chave dos afetos, Segurança Social 44
Gabinete de Mediação Social 06
Contrato: Casa Reparada, Vida Melhorada 04
Fundo de Emergência Social UFLOM 04

. Comunicação de E-mali e Telefone
Comunicação de e-mail com a comunidade 98
Serviço de Ação social UFLOM 82
Serviços Administrativos da UFLOM 87
Outros serviços e instituições 57

e Formações e Webinar
Apoio às populações em tempo de Pandemia (Região Norte) 01
Sessões de Formação”Violência Doméstica Contra Idosos” - Projeto Quid Amar 2.0 02

e Click2Care
Instalação de Unidades Click2Care 13
Resolução de problemas (ativação, anomalias, esclarecimentos, etc. 37
Envio de ficha de dados e outras comunicações 13

• Atividades de Gestão administrativa
(organização de documentos, fotocópias, inserção de dados, relatórios e listagens) [ 22
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GABINETE DE MEDIAÇÃO

No decurso deste período foram prestados 272 atendimentos.

Verificou-se um aumento do número de marcações, e sobretudo de novas marcações(utentes que ma
pela primeira vez).

Em face do período particular que atravessámos, é notória a dificuldade que existe no acesso aos diverso!
serviços como Segurança Social, Tribunais, Domus social , juntas médicas, prestadores de serviços. Esta
circunstância tem reflexo desde lago, na entrega de requerimentos de protecção jurídica, pois os serviços
têm que fazer um agendamento prévio e para datas muito distantes. Verifica-se ainda assim boa vontade
,no sentido de não seguir escrupulosamente os prazos fixados.

Os pedidos de apoio jurídico/nomeação de defensor, estão sobretudo relacionados com pedidos de divórcio,
regulação de responsabilidades parentais, incumprimento de pensões de alimentos e pedidos de insolvência
particular.

Os serviços de energia eléctrica bem como o serviço das Águas do Porto ,têm efectuado menos cortes, ao
contrário dos prestadores de serviços de telecomunicações.

Conforme previsto, as dificuldades económicas têm aumentado e os agregados familiares têm deixado de
pagar muitas responsabilidades, inclusive multas e coimas judiciais.

Relativamente à habitação, têm aumentado consideravelmente os pedidos de transferência de habitação,
quase sempre relacionados com os conflitos associados ao tráfico e consumo de estupefacientes. Estes
pedidos não são atendidos pela Domussocial, sendo apenas relevante para os pedidos de transferência de
habitação a fundamentação relacionada com motivos de saúde graves.

No arrendamento privado, mantém-se a tendência para a não renovação dos contratos de arrendamento a
termo, como forma de negociar o valor de renda, para valores difíceis de suportar para a maior parte dos
arrendatários. Mantém-se o número de reclamações/denúncias relacionadas com a falta de
obras/manutenção dos locados.

Durante este trimestre , manteve-se ainda um número de atendimentos significativo relacionado com:
penhoras de vencimento, maus tratos a pessoas idosas e pedidos de pagamento prestacional de multas e
coimas.

—
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SERVIÇO DE ENFERMAGEM

Os postas de enfermagem continuam encerrados. No entanto, quer os idosos dos

espaços seniores quer os colaboradores usufruem dos serviços de enfermagem

deslocando-se às instalações da Clínica Médica da Foz.

GABINETE DE PSICOLOGIA

Atendimentos: Nos meses em análise nesta informação, foram realizadas sessenta e quatro (64) consultas

de Psicologia.

Tendo tido o Gabinete de Psicologia uma ocupação de 100% e uma imensa procura.

Diagnósticos: Problemáticas psico-sociais, perturbações de ansiedade generalizada, medos, depressões com

ou sem co-morbilidade com outras patologias e ideação suicida, continuam a representar a maioria dos

atendimentos.

Faixa Etária e Género: Relativamente ao género existiu predominância do sexo feminino. No queconcerne

á faixa etária, baixou ligeiramente, situando-se agora nos 42,7 anos. (Média 42,7 anos).

Atividades extra-consulta:

Articulação com Médicos de Família e relatórios de avaliação Psicológica têm sido os pedidos mais

frequentes, assim como um caso de um relatório efetuado para uma junta médica.

Nesta fase conturbada da vida de todos nós, tem-se vindo a agravar as dificuldades dos nossos utentes. Por

um lado, aqueles que já estavam com sintomatologia depressiva tem agora exacerbada a sua condição, por

outro lado muitos dos que tinham só sintomas ligeiros de ansiedade mostram agora, com o isolamento, os

seus parcos recursos de suporte familiar ou social, um agravamento da sua condição.

ENFERNABEI

t. . •. 2.
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COVID-19

A 15 de março é criada a Linha de apoio Solidário

Esta linha de atendimento telefónico encontra-se ainda em funcionamento nos

dias úteis, das 09:30 às 12:30 e das 15:00 às 17:00, dado o agravamento

verificado da evolução da situaç5o pandémica COV)D19.

u.I. ,.Iaa . ..c
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PEDIDOS DE INTERVENÇÃO

No quadro seguinte estão as situações rececionadas:

Esta autarquia monitoriza e acompanha diariamente as ocorrências que chegam por parte dos fregueses,

das coletividades/associações, através dos pedidos de cidadão, seja via site da junta de freguesia, seja

através da envio de mensagem para a página do Facebook da UFLOM, por email (geral@uf

lordeloouromassarelos.pt ou ainda através da Aplicação para Android ou 105 APP GESINCIDENTES. Os

pedidos são analisados e categorizados por áreas, senda os mesmos reencaminhados ou dados a conhecer,

diretamente, aos membros do executivo de cada pelouro a que se refere a ocorrência. Há o cuidado de daçjf’

uma resposta com o ponto de situação aos fregueses de que recebemos o pedido e que o mesmo foi

reencaminhado (ou reencaminhado para a CMP - Balcão Virtual - Fale Connosco - quando extravasa a/A
competência da freguesia), ou para outras entidades competentes.

Assunto Entidade

Limpeza vegetação do jardim e fontanário / Largo da Maternidade CMP

Problemas na estrutura do prédio / Bairro Rainha D. Leonor CMI’

Intervenção espaços verdes / Associação Marechal Gomes da Costa CMP

Intervenção na iluminação espaço público / Bairro das Condominhas CMP

Assafto na zona do Cristo Rei CMP e PSP

Estado dos edifícios / Bairro do Bom Sucesso CMP

Sem abrigos / zona Av. da Boavista CMI’

Abaixo assinado sobre problema de dejetos animais/lixo / zona Lordelo Ouro CMP

Falta iluminação pública /Rua João Martins Branco CMP

Problema sobre dejetos dos animais na via pública! Bairro de Hollywood CMP

Pedido de limpeza das ruas na zona /Lordelo do Ouro CMP

Pedido de remoção de lixo nos jardins laterais /ETAR das Sobreiras CMP e SMA5

Consumo na via pública e sem abrigos /iardim do Fluvial CMP e SMAS

Deterioração devido a obras /Rua Cima CMP

Acesso pedonal bloqueado /Rua das Sobreiras CMP

Rua de Serralves, 08 - 4150-701 Porto telef; 226166910- 226061020 geral @ u f-Iord ei oou rom assare los .pt
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Rua de Serralves, 08- 4150-701 Porto

Corte de árvores devido a construção de arruamento / Rua D. Francisco de CMP

Almeida

Pedido intervenção de limpeza /Trav. da Mouteira CMP

infestação de ratos / Rua João de Castro CMP

Pedido de limpeza /Rua de Serralves CMP

Edificação de muro lunto a ETAR CMP

Sem abrigo /zona da Rua Álvaro Gomes CMP e PSP

Passeios em mau estado devido as raízes das árvores / Rua Barbosa du CMP

Bocage

Falta de iluminação /Bairros de Lordelo e Bessa Leite CMP

Pedido de railers de proteção /Bairro de Bessa Leite CMP

Pavimento da rua em mau estado /Trav. da Arrábida CMP

Intervenção para remoção de ninho abelhas asiáticas /Br. E». Nuno Pinheiro CMP

Torres

Passeios em mau estado devido as raízes das árvores /Br. Bessa Leite CMP

Pedido de limpeza numa fábrica devoluta /Rua Fonte de Massarelos CMP

Corte de caminho junto a ETAR das Sobreiras CMP

Acampamento de toxicodependentes em terreno entre a Pasteleira Nova e CMP PM

muro de Serralves

4
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CLAPS

CONSELHO GERAL ESC. INF. D. HENRIQUE

REDE SOCIAL

ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO COLISEU

REUNIÃO INFANTE/TOMADA DE POSSE DOS ORGÃOS DO G.I.D.H

CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO

REUNIÃO ESCOLA DAS CONDOMINHAS

REUNIÃO COM A CMP E A ANUC

NPISA

REUNIÃO PRESIDENTE DAARS NORTE

REUNIÃO PRESIDENTE DA APUL

DIA MÊS [ TIPO
07 10 Ordinária
15 10 Ordinária
29 10 Pública
19 11 Ordinária
25 11 Pública
03 12 Ordinária
10 12 Ordinária

Informação da Presidente - 4Trimestre 2020
outubro, novembro e dezembro

PARTICIPAÇÃO DO EXECUTIVO EM ATOS PÚBLICOS

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ATOS PÚBLICOS

No 49 trimestre deste ano, o órgo Executivo da Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos,

concretizou as seguintes reuniões:
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COLECTIVIDADES - APOIOS FINANCEIROS ATRIBUIDOS

Durante este trimestre, foram atribuídos às coletividades/instituições os seguintes apoios financei

Entidade Valor Finalidade

Apoio financeiroAssociação de Moradores do Bairro Marechal Comes da Costa 450,00
2020
Apoio financeiroAssociação Caminhos de Amor 375,00
2020

Grupo de Teatro Cena Jovem 500,00 Apoio financeiro

Associação dos Pescadores Profissionais e Desportivos do Cais do Apoio financeiro
750,00Ouro 2020

Apoio financeiroCorpo Nacional de Escutas 1.000,00
2020

VIDA NORTE — Associação de Promoção e Defesa da Vida e Reforço ao apoio
1.000,00Familia financeiro 2020

Reforço ao apoioCegonha Simpatica — Associação de Ação Social 500,00
financeiro 2020
Apoio FinanceiroAssociação de Moradores da Pasteleira Nova 1.250,00
2020
Apoio FinanceiroCentro Social Paroquial Santissimo Sacramento 1.000,00
2020
Apoio FinanceiroEspaço T 750,00

, 2020

Rua de Serralves, 08-4150-701 Porto telef: 226166910-226061020 geral @ uf-Io rd eloou romassa relos.pt
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SITUAÇÃO FINANCEIRA

NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020
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Informação da situação financeira da freguesia

Nos termos da norma de controlo interno, cumpre fornecer à reunião de executivo a seguinte
informaço da situação financeira desta freguesia, reportada a 30 de novembro de 2020

O Orçamento inicial foi aprovado no montante de 1.231.832,76 euros, foi, entretanto, aumentado
para 1.491.155,07 euros.

• Receitas cobradas

- RECEITA

A receita liquidada do período ascende a 1 132 833,94 euros e a receita cobrada foi de 1 132
833,94 euros, o que ocasiona um grau de execução do orçamenta de 90,22 %.

1 231 832,76 €1 1491155.07 €

Presão inicial Presão corrigida Receitas liquidadas Receitas cobradas
1132833,94 1132833,94€]

Receita

•Prevísao corrigida
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922 65896 €1

Presão inicial Pr&são corrigida Compromissos Assumidos Obrigações Assumidos
LaçfffÁ4J I*t’N’fl.tl2j

Compromissos a Transitar Obrigações a Transitar Despesa Paga
W141

_____

Despesa

Ir,> IRI X k’

II — DESPESA

Os compromissos assumidos do período cifram-se nos 1 064 075,49 euros, as obrigações registadas
ascenderam a 940 495,24 euros e as obrigações a transitar são de 17 836,28 euros. Os
compromissos do período a transitar apresentam o valor de 123 580,25 euros, sendo a despesa
paga de 922 658,96 euros o grau de execução do orçamento é de 61,88%.

1 231

123 17

e Previsão cor, gida • Despesa Paga
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Dl Despesas com pessoal 518 415,20 €
02 Aquisição de bens e seftiços 297 777,67 €
D3 Juros e outros encargos - €
D4 Transferências e subsidios correntes 59 787,51 €
05 Outras despesas correntes 1 136,89€

Total despesa corrente 877 117,27€

L 06 Aquisição de bens de capital 45 541,69 €

IV — TESOURARIA

Total despesa capital 45541,69€

Saldo em 30111/2020 762 491,08 €

UnI3D das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Recebimentos 1 Pagamentos
Salda da gerência anterior

6xecuç3o orçamental

Operações de tesouraria

Receitas orçamentais

Correntes

Capital

Reposições

Operações de tesouraria

552 316,10

10 479.17

1 132 833,94

o

Despesas orçamentais

Correntes

Capital

Operações de tesourara

Salda para a gerênoa seguinte

Execução orçamentai

Operações de tesouraria

877 117,27

4554169 C

762 491,08

2 262,75

13 784,80

764 753,83

‘.1’., •ttl
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III - SITUAÇÃO FINANCEIRA

Código Descrição Montante

Saido em 01/01/2020 552 316,10€

Ri Receita fiscal 45 674,06 €
P3 Taxas, multas e outras penalidades 7 230.86 €
B4 Rendimentos de propriedade

- €
AS Transferõncias e subsidias correntes 1 029 011,56 €
AS Venda de bens e sen.iços 48 330,88 €
P7 Outras receitas correntes 2 586,58 €

Total receita corrente 1 132 833,94 €

AS Venda de bens de investimento

Total receita capilal

_________

- €

562 795,27

1 132 933,94

922 658,96

Tol 1 701 197,59

5568,38

Total 1 701 197,59
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Caixa 1 087,77
Cartão Pré Pago

- 508,31

Cartão Pré Pago
- 1 14634

Caixa Geral de Depósitos (4304) 19 967,72
Caixa GeraL de Depósitos (3303) 186 069,68
Novo Banco 93 29923
CGD - Investimento 462 674,78

Total 764 753,83

/

1 q
ii:

Resumo Tesouraria

Lordelo do Ouro e Mas lOS, 10 de dezembro de 2020
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