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Introdução

Dando cumprimento aos imperativos legais aplicáveis, e em conformidade como disposto na alínea

a) do n9.1 do art9.16 Lei n.75/2013, de 12 de setembro, compete à Junta de Freguesia “Elaborar e

submeterá aprovação da Assembleia de Freguesia o Relatório de Atividades e Contas” e apresenta-

se à consideração da Assembleia de Freguesia o Relatório de Atividades e Contas relativo ao ano de

2020.

O ano de 2020 ficará na História como um ano de duras provações. A preparação do presente

documento não pode deixar de ter atenção ao momento que o nosso País e o Mundo atravessaram

em 2020 com a pandemia da COVID-19. Esta situação despoletou uma crise inesperada e colocou

um importante desafio à comunidade. A necessidade de adquirir novos hábitos e comportamentos

para reduzir o risco de infeção aliou-se à necessidade de adaptação ao confinamento, ao

encerramento temporário de locais de trabalho, com transição para teletrabalho, para lay-off ou

desemprego e o ensino à distância. Esta adaptação foi dificultada pela suspensão de serviços,

nomeadamente serviços públicos, com adiamento da sua prestação ou transição para o

atendimento à distância. Com as nossas limitações, mas com resiliência e persistência num alto

sentido de responsabilidade, temos procurado elevar os valores da Solidariedade, Humanismo e

Fraternidade. O apoio de proximidade das juntas de freguesia é fundamental.

Por outro lado, mesmo com o encerramento dos serviços da autarquia e com todos os

constrangimentos, foi possível levar a cabo algumas iniciativas previstas, muitas vezes aproveitando

não só os recursos disponibilizados por esta autarquia, mas também por outras entidades que, em

parceria com a Junta de Freguesia, têm ajudado no apoio à população.

Foi um ano de adaptação a novos instrumentos de trabalho e comunicação que exigiu também um

esforço muito grande por parte de todos. Passou-se do contacto pessoal para o contacto virtual, de

uma porta aberta nos serviços a uma limitação de atendimentos, de um cemitério aberto a todos a

um portão fechado.
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Foi um ano difícil, em que a palavra solidariedade foi mais importante que todas as outras, em que

todos os interesses se demonstraram mesquinhos face às necessidades imediatas dos nossos

fregueses, não só em termos materiais, mas também em termos sociais e psicológicos.

Estamos também gratos a todos os parceiros, entidades e particulares que se juntaram à nossa

equipa e contribuíram nas mais diversas modalidades para que o nosso apoio fosse cada vez mais

ao encontro das necessidades da população deste território.

Os donativos, as dádivas que recebemos e que continuamos a receber, contribuíram para a

concretização dos nossos objetivos: servir os fregueses e dar resposta às suas necessidades sociais,

económicas, educativas e de saúde, entre outras.

Esta foi a nossa aposta, esta foi a nossa forma de demonstrar um compromisso sério com a

população e voltado para as pessoas. ESTAMOS JUNTOS

Este relatório é composto pelo Relatório de Atividades e Relatório de Contas, que traduzem a

execução orçamental e ação desta autarquia no último ano, tendo por base a matriz do Plano de

Atividades para 2020, a fim de permitir uma melhor leitura e análise dos dois documentos
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Nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 6 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a constituição,

composição e organização dos Órgãos das Autarquias Locais, são reguladas pela Lei n2169/99, de

18 de setembro, alterada pela Lei n25-A/2002, de lide janeiro e nos termos do n21 do artigo 52 da

Lei 75/2013, de 12 de setembro, os Órgãos representativos da Freguesia são a Assembleia de

Freguesia e a Junta de Freguesia.

Órgâo executivo

Membros em funções em 31/12/2020

Nome Cargo Regime

carla Sofia da Silva soares Maia

Composição do árgão executivo

De acordo com o disposto no artigo 16 da

da Junta de Freguesia, entre outras:

Presidente
Tempo-Inteiro

Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro, é da competência

— Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis;

6
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. Compensação
Maria João de Freitas Arriscado Nunes Vogal Secretario

Luis Manuel Noura Grabulho . Tempo-Inteiro
Vogal Tesoureiro

Adelaide Maria Sampaio Mariz Senha de Presença
Vogal

Paula Maria coelho Martins Vogal
Senha de Presença

Rosa Maria Tavares Duarte Vogal
Senha de Presença

Francisco Jose Fonseca Lima Andrade
Tártaro

Vogal
Meio-Tempo
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— Elaborar e submeter a aprovação da assembleia de freguesia ou do plenário de cidadãos

eleitores as opções do plano e a proposta do orçamento;

Executar as opções do plano e orçamento, bem como aprovar as suas alterações;

— Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, quando aplicável nos termos da lei, bem

como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva

avaliação e ainda os documentas de prestação de contas, a submeter à apreciação do

órgão deliberativo;

— Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas da freguesia.

Õrgâo deliberativo

O órgão deliberativo da freguesia, constitui a Assembleia de Freguesia, apresentando a Mesa da

Assembleia a seguinte composição

Nome Cargo

Mário José Machado de Faria e Almeida Praça

Presidente

Cana Elisabett de Oliveira e Silva

Alexandre Paulo da Silva Sá
Composiço do árgão d&iberativo

Compete à Assembleia de Freguesia, nomeadamente:

1 Secretário

22 Secretário

— Acompanhar e fiscalizar a atividade da freguesia, sem prejuízo do exercício normal da

competência desta;

— Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da

junta acerca da atividade por si ou pela junta exercida, no âmbito da competência própria

ou delegada, bem como da situação financeira da freguesia;

— Aprovar as opções do plano, a proposta de orçamento e as suas revisões;
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— Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrirboniais e re petiva !La.-j-f />
avaliação, bem como apreciar e votar os documentas de prestação de cantas;

— Aprovar, nos termas da lei, os quadros de pessoal dos diferentes serviços da freguesia;

— Estabelecer as normas gerais de administração do património da freguesia ou sob sua

jurisdição.

Estrutura Orgânica dos Serviços

Os serviços da Junta de Freguesia regem-se pelos seguintes princípios orientadores gerais:

— Priorizar o contacto mais próximo com a população e o serviço do interesse público;

— Realizar de forma plena, oportuna e eficiente das tarefas a cada um destinado;

— Rentabilizar e maximizar os recursos disponíveis;

— Promover a participação organizada dos agentes sociais e população na atividade da

Freguesia;

— Promover uma boa imagem do poder local;

— Prestar à população serviços de qualidade, obtendo um índice elevado de satisfação;

— Reconhecimento cívico, ético e profissional dos trabalhadores.

O Executivo procurou administrar os recursos humanos existentes numa perspetiva da melhor

adaptação de cada um ao seu posto de trabalho, como melhor resposta ao funcionamento dos

serviços de forma equilibrada, reduzindo fenómenos de absentismo ou conflitualidade e

melhorando a imagem dos serviços e a qualidade da prestação dos mesmos.

8
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Com o encerramento das escolas em março de 2020 quase todas as atividades previstas em plano

de atividades não foram executadas, no entanto privilegiamos o estreito relacionamento entre

Autarquia, as Escolas e as Associação de Pais

• O Executivo procedeu, no cumprimento das suas obrigações decorrentes da Lei e no âmbito

das competências delegadas, ao apoio financeiro às escolas do 1. Ciclo do Ensino Básico,

destinado às despesas de funcionamento, nomeadamente no que se refere ao normal

expediente, limpeza e higiene.

• No dia 22 de fevereiro, o carnaval nas Escolas EB 1 da

UFWM desenvolveu-se em cada uma das escolas. Não

faltaram mágicos, animadores, pipocas e

principalmente muitas crianças felizes, O executivo

decidiu atribuir a cada uma das escolas um apoio

financeiro para a organização deste evento e da

avaliação concluiu-se que a mesma atingiu os objetivos

traçados, adaptando-se às características de cada uma

interesses da comunidade educativa.

• Disponibilizámos recursos humanos às escolas do 1 ciclo da UFLOM, recorrendo ao

“Programa Contrato Emprego e Inserção/CEI — IEFP” (com um colaborador por escola, 5 no

total);

9
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• ATL PARA TODOS — Em setembro de 2019 aprovámos o Regulamento de Atribuição de Apoio

Social «Programa ATL para Todos)>, com o objetivo prioritário de minorar ou suprir situações

graves de carência económica de indivíduos ou agregados familiares, evitando situações de

risco e exclusão social. Estas situações são acompanhadas pelo Serviço Social da Junta. Em

2020 apoiámos 24 crianças, no valor total de 2.535,18 euros.

• Dia da Criança

O Dia da Criança é uma data comemorativa anualmente celebrada em homenagem

crianças e com o objetivo de enaltecer a sua importância, os

seus direitos, cuidados e a necessidade de proteção.

m1zaMlaU
Este ano e devido ao contexto da pandemia, a União das »t

Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos em colaboração — A

com o Pequeno David e os Sem Soninho, celebrou o dia

dedicando-lhes uma música para todas as crianças desta freguesia nas redes sociais.

• Passeio do 42 Ano

O passeio de finalistas do 42 ano é uma iniciativa anual, através da qual a autarquia felicita

as crianças que terminaram com sucesso esta etapa escolar. Mas a

pandemia da Covid-19 não obrigou apenas estes finalistas a ficar com

a vida em suspenso. Os passeios de finalista são realizados também

como celebrações para que as crianças entendam a mudança, o

crescimento e a evolução. Por isso e apesar de os passeios de finalistas

não se terem realizado, a UFLOM, em estreita colaboração com o

agrupamento de escolas e as associações de pais contribuiu para que fossem realizadas

pequenas “festas” deste termina de percurso escolar.

• Continuamos a executar, sempre que solicitadas, as pequenas reparações nas escolas do 12.

Ciclo do Ensino Básico;

10
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4• Festa de Natal nas escolas do 12 ciclo

Na medida das nossas possibilidades e competências, tudo tem sido

feito para contribuir e minimizar as dificuldades acrescidas, no

presente ano letivo, para os alunas e para as escolas da freguesia.

Tendo este obietivo presente e antes da interrupção letiva do Natal,

esta autarquia apoiou a comunidade educativa na realização das

atividades alusivas à época natalícia. Para o efeito foram apoiadas as

atividades propostas quer pelos Diretores das EB1 quer também as

propostas das Associações de Pais e tendo por objetivo a realização das atividades que foram

ao encontro do que as crianças necessitaram para celebrar o Natal

• Esta autarquia continuou a apoiar e monitorizar o programa Escola Segura, um programa

que visa garantir a segurança prevenindo e reduzindo a violência, os comportamentos de

risca e incivilidades, bem como melhorar o sentimento de segurança no meio escolar e

envolvente, com a participação de toda a comunidade;

11
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ação social

A última quinzena do mês de março trouxe desafios acrescidos que obrigaram a uma clara

adaptação para fazer face às necessidades decorrentes do estado pandémico e de emergência em

que o pais se encontrou. Com os espaços seniores encerrados houve a necessidade de continuar a

comunicação com os utentes.

No contexto do COVID-19, a 15 de março foram encerradas todas as atividades e a partir do dia 16

de março as refeições dos utentes passaram a ser entregues no domicílio.

Os atendimentos, via telefone foram reforçados e estabeleceram-se contactos regulares com esta

população. Estes contactos visaram alertar a população sénior para uma maior consciência do

perigo e dos riscos de contágio pela Covid-19 e sensibilizar para que se mantivessem no seu

domicílio.

Por outro lado, com o confinamento dos idosos assistiu-se a alguns sentimentos de tristeza, solidão

e incerteza sobre todo este processo e a sua durabilidade. E o tempo é sentido de forma diferente

pela população idosa, uma vez que há o sentimento de morrer sem voltar a ver os filhos e ou os

netos. Esta consciência de que estão mais perto do fim e de que este possa ser um fim solitário,

colocou nas mãos dos Técnicos de Ação Social desta autarquia um trabalho atento e continuo junto

dos utentes. O principal objetivo deste trabalho foi ouvir os seniores e dar-lhes respostas práticas

que em resumo significaram: ouvir, escutar e compreender.

As necessidades identificadas tiveram o seu seguimento com base nos apoios e serviços

disponibilizados por esta União de Freguesias. Aos utentes dos espaços seniores foram distribuídos

os almoços e lanches no domicílio. Esta distribuição teve um efeito duplo, pois além de lhes fornecer

as refeições, proporcionou-lhes, dentro de toda a segurança, algum contacto humano.

Valencia Refeições

Centro Social da Arrábida - Centro de Dia 10.816 refeições distribuídas

Centro de Convívio de Massarelos - Lanches 4.368 lanches entregues

12
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Tipo de Apoio

Atribuição de Medicação 559

Pagamento de fatura de Renda Habitacional (DomusSocial) 87

Pagamento de fatura de Eletricidade/Gás 175

Pagamento de fatura de Água 60

Comparticipação de Próteses Dentárias 9

Comparticipação de Õculos 6

: Transporte em Ambulância! Táxi (para consultas) 10

OUTROS:

Pagamento quarto pensão 4

Apoio para fraldas 2

Pagamento equipamento Apoio Infância 6

Livros Escolares 1

Senha Andante (10 viagens) 2

Renda habitacional privada 1

Botija de Gás 4

Cilindro/Termoacumulador 2

Calcanheira 1

A1

Relatório de Atividades e Conta5 de 2020

E, Gestão do Fundo de Emergência Social

S N

Número de Famílias apoiadas 345

Número de Apoios Mensais Concedidos 850

13
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Sofácama 1 —

Passe 1

Pagamento Débito Seg Social 1

Transporte doação mobilias para vários agregados 1 2P
Encaminhamentos Mercearia 17

Atribuição Vales de Compras 80

Total de pedidos 1030

(houve vários agregados que tiveram mais do que um tipo de apoio por mês)

Cabazes de Natal 300

Aspetos a acrescentar / salientar:

- Com a implementação do estado de emergência e sequente encerramento de escolas e atividades

laborais, verificou-se um aumento significativo de pedidos de ajuda alimentar. Além dos

encaminhamentos imediatos à mercearia e a atribuição de vales de compras, sobretudo no último

semestre, foram entregues em 2020 781 cabazes de compras. Alguns agregados passaram a ser

sinalizados pela Rede de Emergência Alimentar.

- a partir de 16 de março, verificou-se um maior volume de pedidos de apoio mensal junto da ação

social da Seg. Social, o que implicou periodicamente suspensão de apoios por falta de verbas

(ocorreu, sobretudo, nos meses de julho/agosto e novembro/dezembro). Desta forma, aumentou

significativamente o número de pedidos ao FES desta autarquia para pagamento de despesas

habitacionais (faturas de água, luz e renda);

- Limitações/cancelamento nas vendas em feiras, o que levou a que alguns agregados ficassem sem

qualquer rendimento durante vários meses;

- Maior volume de despesa em medicação (mais famílias a solicitar apoio e maior gasto por pedido)

verificando-se, por exemplo, aumento do número de pessoas a tomar a vacina PREVENAR (cerca de

€ 37,00/unidade) e maior consumo de medicação para stress, ansiedade e perturbações do sono;

14
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- o facto de vários serviços relacionados com consumo de água, eletricidade e renda habitacional

nos meses de março a julho não terem cobrado as respetivas faturas nos prazos habituais, levou a

que vários agregados acumulassem débitos mais elevados (pois dificultou a gestão orçamental) e,

daí, terem solicitado apoio para pagamentos atrasados ou prestações de regularização de débitos,

sobretudo nos meses de setembro a dezembro. Ocorreram vários pedidos desta natureza,

sobretudo, relacionados com débitos de rendas à DomusSocial.

- pedidos de apoio em situação de isolamento/confinamento profilático (não só para 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 as tais atividades extras). Isto

verificou-se, por exemplo, num pedido de ajuda para renda habitacional privada no valor de €325,0.

Programa de Apoio a Pessoas Idosas (PAPI)

As atividades desenvolvidas pelo PAPI durante o ano de 2020 foram as seguintes:

Atividades) Tarefas Ações

1. Visitas domiciliárias e Contacto telefónico

1.1. Visitas ao domicilio de prevenção de solidão e ajuda em pequenas tarefas e 1075
contactos de controlo das necessidades da população idos

2. Atos médicos

2.1. Acompanhamento/encaminhamento para consultas médicas, exames médicos e 214
pedidos de receita médica, levantamento e entrega no domicilio.

3. Aquisição de Bens Essenciais

3.1. Levantamento e entrega de bens essenciais no domicilio 36

4. Serviço de Teleassistência

4.1. Instalações, reparações e desinstalações 176

4.2. Tratamento de documentos e análise de relatórios de atividade 142

4.3 Contactos de esclarecimento sobre o novo equipamento de teleassistência junto dos 78
utentes da UFLOM
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5. Acompanhamento e encaminhamento a serviços

Relatório de Atividades e Conta.

5.1. Levantamento e entrega de documentos (correios, segurança social, etc.)

5.2. Sinalização e encaminhamento para Serviços de Apoio Domiciliário (SAD)

5.3. Serviço de Voluntariado (GASPORTO)

5.4. Chave dos Afetos - Câmara Municipal do Porto (comunicações, sinalizações e
instalação de unidades)

5.5 Outros encaminhamentos

6. Base de Dados e Gestão Administrativa

6.1. Elaboração de relatórios de atividade, atualização de informação na base de dados e
organização e gestão de arquivo.

7. Apoio Serviço Social UFLOM

7.1. Apoio serviço social da UF Lordelo do Ouro e Massarelos 113

7.2. Pedidos para fundo de emergência social (FES) da UFLOM 6

8. Comunicações (e-mail, contactos e outros)
Pedidos de intervenção/esclarecimento/encaminhamentos de/para IPSS, Serviço social e
administrativos da UFLOM e comunidade. 675

9. Apoio á Linha Covidl9 UFLOM

9.1. Ações de encaminhamento para a rede de apoio disponível na UFLOM 65

10. Formação

10.1 Webinar - Estratégias de Intervenção do Serviço Social em Emergência - Covidl9 1

10.2 “Violência Doméstica Contra Idosos” - Projeto UUID AMAR 2.0 2

Total de intervenções realizadas no ano de 2020 2.928

16
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Gabinete de Mediação

O ano de 2020, foi atípico no que diz respeito á regularidade dos atendimentos, tendo os mesmos

sido suspensos com o decretar do estado de emergência e confinamento.

Ainda no mês de março, foram prestados atendimentos pelo telefone e por email, e rececionada

correspondência com prazos.

Depois de retomados os atendimentos, verificou-se um aumento considerável de marcações,

obrigando a alterar o horário de atendimento.

Apesar de um primeiro período de suspensão de prazos, os factos de os utentes não puderem

aceder livremente aos mais variados serviços, criou um clima de insegurança e incerteza.

As questões mais abordadas e objeto de intervenção foram as relacionadas com a Habitação,

sobretudo com a circunstância de incumprimento/atraso, no pagamento de rendas, consequências,

e como solicitar o prorrogamento do termo do contrato de arrendamento.

Com o fim do primeiro confinamento aumentou exponencialmente o pedido de regularização de

contas, sobretudo por parte dos prestadores de serviços, ainda que, por parte de alguns, como as

Águas do Porto, tossem concedidas medidas especiais de regularização, tendo em conta a

diminuição de rendimentos.

Foi notório que o desemprego aumentou, sobretudo nos utentes que estavam a trabalhar no sector

da restauração.

A circunstância mais penalizadora para os utentes foi o facto de não poderem proceder á entrega de

requerimentos de proteção jurídica, para os mais diversos assuntos (regulação de responsabilidades

Parentais, divórcios, oposições a penhoras, injunções).

No sector da Habitação, para além do mencionado incumprimento, verifica-se um aumento dos

pedidos de vistoria /salubridade, aos locados, todos relacionados com a falta de obras de

manutenção.

Total de atendimentos: 809

17
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Gabinete de Psicologia

Ao longo do ano de 2020 foram realizadas 320 (trezentas e vinte) consultas de Psicologia.

O período de atendimento de 5 horas semanais foi, obviamente, ultrapassado dado o ano

pandémico que vivemos e a necessidade de um maior acompanhamento aos nossos utentes.

A agenda excedeu os 100% de ocupação e foram efetuadas várias consultas com elevado grau de

urgência.

Este ano de 2020 foi um duro ano, atípico esperemos, e que no que concerne a Saúde Mental muitas

preocupações nos está a trazer. Não só pelos casos de ansiedade e depressão já existentes, como

pelo excessivo consumo de fármacos (ansiolíticos e antidepressivos), mas sobretudo pelas

consequências e médio e longo prazo.

Dados recolhidos junto de 10.519 portugueses adultos, no fim de maio de 2020, indicavam já um

significativo impacto negativo da pandemia de Covid-19 na saúde mental. Quase metade (49.2%)

reportou impacto psicológico moderado a grave, variando os níveis de depressão, ansiedade e

stress.

É já previsível com elevado grau de fiabilidade, que as consequências pás-pandemia sejam ainda

mais gravosas e duradouras com elevado risco depressões, e stress pós-traumático naqueles que

sobreviveram á doença, estiveram “na linha da frente” ou isolados tanto tempo, pelo confinamento.

Relativamente ao género a maioria da procura no Gabinete de Psicologia é efetuada pelo sexo

feminino, havendo um aumento de procura ultimamente por parte dos homens. (80%- 20%)

Relativamente à faixa etária: A média de idades situa-se nos 47,6 anos, variando entre um mínimo

de 16 anos e um máximo de 74 anos, sendo que os adultos até aos 60 anos representaram a maioria.

Quando falamos nos diagnósticos: as principais patologias são quadros depressivos, acompanhados

ou não por ansiedade e fobias ou episódios maníacos. As restantes patologias são na sua maioria

perturbações de comportamento ou perturbações obsessivo-compulsivas.

Atividades complementares.

No ano de 2020 conseguiu-se um trabalho interdisciplinar tanto com a Adilo, como com a Santa

Casa da Misericórdia do Porto,oque muito ajudou os nossos fregueses, que dessa união de esforços

beneficiou.

Relativamente ao trabalho à distância, as consultas foram sempre que possível, efetuadas através

da plataforma segura SreamYard.

18
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Foi ainda disponibilizado no início do confinamento, material de lazer espec! no

site da UFLOM, com o intuito de ajudar os pais a melhor colmatarem os tempos em casa e sem aulas

dos seus filhos. 9.

Tertúlia “Namorar não é magoar”

Em véspera do Dia dos Namorados, a União de Freguesias de Lordelo do

Ouro e Massarelos organizou o evento “Namorar não é magoar” dedicado

ao tema da Violência no Namoro.

Maria João Gonçalves, Mestre em Psicologia Jurídica e Coach, e psicóloga

desta junta de freguesia foi a oradora convidada, e esclareceu os jovens e

todos os participantes sobre os diversos comportamentos que podem ser

fatores de alerta.

Espaços Seniores da Arrábida e Massarelos

-n
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A União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos tem a seu cargo a gestão do Centro Social

da Arrábida e a Centro de Convívio de Massarelos. Estes dois espaços têm três respostas sociais:

dois centros de convivo e um centro de dia e pretendem de forma eficaz combater o isolamento e

a solidão. A UFLOM, através destes equipamentos sociais, procura desenvolver um conjunto de

atividades de natureza cultural, formativa e recreativa indo ao encontro das políticas de

envelhecimento ativo.

Almoço e Baile de Carnaval nos Espaço Séniores

Divertimento e convívio são alguns dos adjetivos usados para

descrever o almoço e tarde de animação que decorreu no salão

nobre desta União de freguesias. Uma atividade em que

participaram 80 utentes dos dois espaços seniores - do Centro

Social da Arrábida e do Centro de Convívio de Massarelos.
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Oficina das manualidades (4.? E) - Espaço Arrábida

Grupo Coral (5.? F) Espaço Arrábida

Ginástica / Oficina do Movlmento (5.? E) -Espaço Massarelos

Oficina das manualidades (2.? F) - Espaço Massarelos

Grupo Coral (6.? F) Espaço Massarelos

Intercâmbios geracionais com os alunos do Jardim de Infância do Bom

Sucesso - 2? feiras de todas as semanas

Tarde de Poesia / Aniversários- Espaço Arrábida

Visita à Casa da Música

Visita à Casa da Música no âmbito do Programa “O Porto é Lindo!

Roteiros Turísticos +65”, promovido pela CMP. Dia 04 de março

—54 utentes dos nossos Espaços Séniores.

Atividades desenvolvidas no primeiro trimestre

--

Ginástica / Oficina do Movimento (3.? Feira) -Espaço Arrábida

ações
—

15 utentes

Atividades Mensais Observações

08 utentes

15 utentes

12 utentes

06 utentes

20 utentes

20 utentes

crianças

e 25

08 janeiro - 17

utentes

05 fevereiro—23

utentes

11 março-25 utentes

31 de janeiro - 20

utentes

Festa de aniversários - Espaço Massarelos
27 de fevereiro- 14

utentes

Em março no se

realizou - Covid-19

20
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A Música foi ao Bairro

Os seniores foram e são um dos grupos mais sacrificados pelo

isolamento que têm estado expostos nesta pandemia!

Assim, a pensar nos utentes dos espaços seniores e na solidão

que estão a viver, o professor de música -David Antunes

improvisou e tocou algumas músicas (junto das habitações

dos utentes) para aliviar a saudade das suas aulas e minimizar a solidão a que alguns utentes estão

sujeitos.

Páscoa 2020

Na festividade da Páscoa foram oferecidos aos utentes dos espaços

seniores, o tradicional pão de ló bem como as amêndoas, cumprindo-

se assim uma tradição já enraizada entre aqueles que frequentam, quer

o centro de dia quer o centro de convivio. No entanto, o trabalho social

desta autarquia não ficou por aqui e no domingo de Páscoa

foram distribuídas refeições junto da população idosa isolada e

sem qualquer retaguarda familiar.

Esta linha de atendimento telefónico foi criada para toda a comunidade,

e encontra-se ainda em funcionamento nos dias úteis das 09:30 às 12:30

e das 15:00 às 17:00.

A recolha e a entrega de compras e bens essenciais no supermercado,

medicamentos e outros artigos de primeira necessidade, são os serviços

que esta linha pretende dar a conhecer a todos os residentes da

freguesia.

Nesta linha são ainda prestados esclarecimento de dúvidas, como:

ISTAMIS IPTIS
kIfl 1 fl 1

4
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A 15 de março é criada a Unha de Apoio Solidário
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Café-Concerto - Polo de Massarelos

A UFLOM acompanhou diariamente 05 seus seniores dando todo o

necessário apoio para que fossem minimizados os efeitos da solidão.

Sabendo que a música tem um imenso potencial terapêutico,

convidámos os utentes, dos espaços seniores, para um momento

musical, um café-concerto, com o professor de Música David Antunes

no jardim do polo de Massarelos.

Sãoioâo-Z4dejunho

No São João não houve festa, não houve sardinhada, mas esta união de

freguesias não quis deixar de animar os utentes dos espaços seniores,

entregando no conforto dos seus lares os símbolos mais característicos

desta testa: o manjerico e o martelo.

Relatório de Atividades e Contas de 2020

•
- Medidas de apoio e prevenção ao COVID-19

• - Apoio Psicológico- COVID-19:

•
- Apoio Jurídico e Contabilístico

Com o lançamento desta linha foi necessário criar também uma rede, bolsa de voluntários que em

articulação com a Linha de Apoio, proporcionava a quem a nós se dirigia todo o acompanhamento

e apoio solicitado.

É Tempo de Ficar em Casa

Outra preocupação foi a garantia de segurança das pessoas idosas

incentivando-as a ficar em casa e fazendo as compras dos produtos de que

necessitavam para que se reduzisse a possibilidade de serem infetados em

locais públicos.

r
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Prestamos ainda cuidados e apoio à população sem-abrigo, dado o

apoio existente ser insuficiente para aquele grupo de população,

assegurando durante o ano de 2020 a entrega de 2.133 refeições que

eram distribuídas duas vezes por semana (ao fim do dia), para além do

pão, fruta e leite que rececionámos através de donativos de entidades.

Programa “Turismo D’Ouro”

Em fevereiro de 2020, demos inicio a um protocolo em parceria com a

Fundação Inatel, com um programa de férias dedicado aos residentes da

UFLOM com mais de 55 anos.

As inscrições decorreram até 27 de março, mas a sua concretização foi adiada

devido à Covid-19.

A UFLOM uniu-se ao Lions Clube Boavista e à Liga Portuguesa Contra o

Cancro, na desenvolvimento da Oficina do Lucas.

Esta atividade permitiu a criação de vários bonecos como o Lucas que,

posteriormente, foram vendidos. O valor angariado com a iniciativa terá

como destino Bolsas de Investigação Médica na área do Cancro Infantil e

equipamentos de apoio à criança.

JUNTOS NO CONflÀTE AO

cniirro IIIIÜIH.d

p%
UNtDQS POR
UMA CAIJA

SOUOAPLA!
1
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Refeições “Apoio Conforto” Sem Abrigo

Relatório de Atividades e Contas de 2020
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Unidos por uma causa solidária
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No dia 10 de março a oficina realizou-se no espaço sênior da Arrábida e a

atividade prevista para o espaço sênior de Massarelos foi suspensa devido à

implementação das medidas de prevenção do Covid-19.

Dia Internacional do Idoso

O Dia Internacional do idoso foi comemorado no dia 01 de outubro.

Nesse dia os utentes dos Espaços Seniores (Centro de Dia e Centro de

Convívio) receberam uma pequena oferta alusiva a essa efeméride.

Dia Internacional da Terceira Idade

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. Para sinalizar L’t1” ,

este dia a UFLOM distribuiu a todos os utentes dos Espaços Séniores uma . -

__-.K.. ‘F

pequena oferta.

“Chave dos Afetos”

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.

24
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Comemoração dos. Martinho

O 5. Martinho foi celebrado junto dos utentes dos espaços seniores, através

da oferta de 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!

Apoio a Instituições Locais com Oferta de EPIS

Foram disponibilizadas instalações e distribuídos equipamentos de

proteção individual, nomeadamente mascaras, luvas, gel desinfetante,

acrilicos, à autoridade local de saúde (Unidades de saúde! agrupamento

de saúde). Foi também fornecida alimentação aos profissionais.

25
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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€. OI;4

Natal Sênior

Na impossibiidade de realizar o tradicional almoço de Natal dos espaços

senior, a Junta ofereceu a todos os utentes um bolo-rei e uma lembrança

natalícia. À
e

— —t. -t
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A Casa de Lordelo e a Obra Nossa Senhora da Boa Viagem foram apoiadas

com material de proteção individual, nomeadamente mascaras, fatos, gel

desinfetante, luvas, viseiras e ainda também géneros alimentícios, a fim de

poderem fazer face às graves necessidades.

Brinquedos em Tempo de Pandemia

Para além de berços a Junta de Freguesia ofereceu

diversos jogos/brinquedos didáticos imprescindíveis no

processo de recuperação e bem-estar físico, mental e

social da criança em ambiente hospitalar.

Os brinquedos, em tempos de pandemia, foram todos

substituídos no CNIM e adaptados à nova realidade,

devendo ser de materiais que permitam que sejam

devidamente higienizados.

A União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos ofereceu

ao CATL da Associação de Promoção Social da População do Bairro

do Aleixo livros didáticos infantis que enriquecerão a biblioteca

daquela entidade no novo ano letivo.

26
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ATI. da A55. Promoção Social da População do Bairro do Aleixo

s.
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SAÚDE

Na área da Saúde, em 2020 foram levadas a efeito as seguintes atividades:

Posto de Enfermagem

No período de laneiro a 13 de março de 2020, o atendimento centralizou-se, como sempre, na

Avaliação de tensão arterial, de frequência cardíaca, peso e de glicemia
a

com encaminhamento para o médico de família ou para o hospital de
.;AGEM(h

acordo com a gravidade de cada situação, Administração de terapêutica

(inletáveis e vacinas), de acordo com guia clínico.
1

No entanto após a decisão de encerramento de serviços no âmbito da

pandemia COVID19, o serviço de enfermagem deixou de ser prestado nas

instalações da Junta. 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.

Coloquio “Saúde no seculo XXI”

No dia 07 de março decorreu o Colóquio “Saúde no Século XXI”, um

evento organizado pela UFLOM e pelo Lions Club da Boavista.

Cada participante deste colóquio ofereceu um bem alimentar não
perecível a incluir em cabazes para famílias carenciadas que são
apoiadas nesta freguesia.

O envolvimento de toda a comunidade em temas tão proeminentes
como os discutidos no âmbito desta iniciativa são fundamentais para
uma população mais informada e cautelosa da sua saúde.

27
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Formação Interna — COVID19

No dia 6 de março os colaboradores e os utentes dos espaços seniores

receberam formação sobre” Covid-19 - Medidas de proteção e 1
-—

prevenção” numa parceria com a Clínica Médica da Foz.

28
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cultura
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As atividades Culturais em 2020, devido às medidas preventivas contra a COVID19, foram as mais

prejudicadas. A cultura e as tradições locais so fatores importantes que contribuem para o bem-

estar das populações, que este ano se viram confinadas nas seus domicílios sem este tipo de

convívio/atividades.

Cantar as Janeiras

Promovido pela Câmara do Porto com o objetivo de manter

vivas as tradições culturais, o cantar das Janeiras contou com

a participaça do Grupo de Folclore de Lordelo do Ouro e o

Grupo de Folclore da Escola Secundária do Infante D.

Henrique.

A Avenida dos Aliados assumiu novamente o papel de palco

desta iniciativa.

No dia 11 de janeiro realizou-se o Xl Encontro de Janeiras na Igreja do Santíssimo Sacramento e

contou com as seguintes participações:

- Jardim de Infância e Escola EB1 do Agrupamento de

Escolas Infante D. Henrique;

- Grupo de Folclore da Escola Secundária Infante D.

Henrique;

- Grupo Folclórico Lordelo do Ouro;

- Centro Social Paroquial do Santíssimo Sacramento;

- Escuteiros do Agrupamento q 449 do Santíssimo

Sacramento;

- Grupo Folclórico de Danças e Cantares de Modivas;

29
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No Dia da Mulher e para agradecer a dedicação e empenho das suas

colaboradoras que, diariamente, se esforçam por um serviço próximo à

comunidade, todas as colaboradoras receberam uma oferta com um

cartão alusivo a “Ser Mulher”.

Comemoração do 25 de abril

Este ano a Comemoração do 25 de abril foi realizada da forma possível com uma intervenção nas

redes sociais de todos os líderes de bancada de movimentos/partidos/coligações com assento na

Assembleia de Freguesia.

Comemoração do Dia dos Avós

A UFLOM não quis deixar de assinalar este dia dos avós e

organizou no jardim, no Polo de Massarelos, uma aula de

música e movimento, onde reinou a alegria e a boa

disposição.
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Gala de Fado Amador

r

Na impossibilidade da realização do Concurso de Fado Amador,

foi organizada a gala de fado amador. Esta gala contou com a

participação de seis finalistas das anteriores edições do

concurso e decorreu no Teatro do Campo Alegre.

Este ano, devido à pandemia, a lotação foi limitada a 180 lugares

cumprindo-se as normas impostas pela Direção Geral de Saúde.

Palestra “O Poder da Comunicação”

Relatório de Atividades e Contas de 2020

Decorreu na Biblioteca Municipal Almeida Garrett a palestra “O poder

da Comunicação” com a participação de Tulku Lobsang.

Esta iniciativa decorreu de uma parceria entre a União de Freguesias de

Massarelos e Lordelo do Ouro e a Nangten Menlang Portugal.
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despoo & associativismo

Apesar de toda a situação vivida em 2020, não deixámos de apoiar e estar presentes sempre que

necessário na vida das Associações e Coletividades.

Para além do apoio financeiro anual que a autarquia atribui a todas as Associações/Coletividades,

foram ainda reforçados os apoios a algumas Coletividades que dada a sua atividade se viram sem

qualquer fonte de receita para fazer face aos seus encargos.

Assim, no ano de 2020 foram apoiadas através de subsídios (34.825,00€) as seguintes entidades,

cumprindo os critérios definidos no Regulamento de Atribuição de Subsídios:

e Instituições Sociais da Freguesia — 9.875,00€

e Instituições Culturais e Recreativas —19.200,00€

6 Instituições Desportivas —3.750,00€

> Associações de Jovens —2.000,00€
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Relatório de Atividades e Contas de

Coletividade/Associação Vabr do Apoio

Atribuido

2020

1.000,00

c2

APD Vida Norte
. 1.000,00

APD Vida Norte — reforço COVID19 1.00C,00

ADILO — Agência Des. integrado de Lordelo do Ouro 1.500,00

Ass. Moradores Bairro do Aleixo 1.250,00

Ass. Moradores da Zona do Campo Alegre — Apoio 2019 1250,00

Ass. Moradores da Zona do Campo Alegre 1.250,00

Ass. Moradores de Massarelos 1.500,00

Ass. Moradores do Bairro Antigo da Pasteleira 1.250,00

Ass. Moradores do Bairro da Mouteira 1.250,00

Ass. Moradores do Bairro de Lordelo 1.250,00

Ass. Moradores do Bairro Nuno Pinheiro Torres 1.250,00

Ass. Nova Urbanização das Condominhas 1.250.00

Ass. Pescadores do Cais do Ouro 750,00

Associação de Moradores do Bairro Marechal Comes da Costa 450,00

Associação Náutica desportiva e Cultural PORTUS CALE 1.000,00

Corpo Nacional de Escutas 1.000,00

Associação dos Doentes Renais 1.000,00

Caminhos de Amor — Associação de Apoio aos Mais Carenciados 375,00

Casa de Lordelo 1.000,00

Casa de Lordelo — Reforço COVID19 1.000,00

Cegonha Simpática 500,00

Cegonha Simpática — Reforço COVID19 500,00

Centro Social Paroquial do Santíssimo Sacramento 1,000,00

Clube Fluvial Portuense 1.000,00

Clube Fluvial Portuense — Apoio de 2019 1.000,00

Clube Infante de Sagres 1.000,00

Clube Infante de Sagres — Reforço COVID19 1.000,00

Espaço T 1.000,00

Grupo de Folclore Escola Infante D. Henrique 1.000,00

Grupo de Teatro Cena Jovem 500,00

NDMALO 750,00

Obra Nossa Senhora da Boa Viagem 1.000,00

POVOAR 1.000,00

SOMOS NÓS 1.000,00
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Intervir em rede é sobretudo agir e interagir num sistema onde todos os

atores são fundamentais para a resolução dos problemas.

Este é um dos objetivos da trabalho desta autarquia e nesse sentido temos

vindo apoiar as instituições sociais, as entidades, as coletividades e

associações que estão a trabalhar diariamente com a nossa população.

Assim com o objetivo ajudar e apoiar aquelas entidades na prevenção da

Covid-19 foram distribuídos Kits de prevenção (incluindo máscaras/desinfetante/equipamentos de

proteção individual).

.a.

Relatório de Atividades e Contas de 2020
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Kits de prevenção - Covid-19
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organização administrativa & recursos huma’

Com a declaração do Estado de Emergência e com encerramento dos serviços no dia 17 de março

de 2020, foi necessário através da colocação de alguns colaboradores em teletrabalho, assegurar os

serviços de apoio á população. Os serviços administrativos foram sendo assegurados através de

marcação prévia, bem como os serviços do Cemitério, ande todas as semanas era colocada no

portão uma coroa de flores em homenagem a todos os falecidos e seus familiares.

Os colaboradores desta UFLOM, na início do mês de maio, e com o objetivo de reforçar o

conhecimento sobre a Covid-19, designadamente sobre

higienização e a utilização dos meios de proteção ;r

individuais, frequentaram uma ação de formação ministrada

pela empresa XZ Consultores. Esta formação foi efetuada
—

em três sessões para que todos os colaboradores pudessem

frequentar a formação realizada no salão Nobre nas devidas

condições de segurança e cumprindo-se todas as normas da

DGS.

Formação Interna colaboradores

O diagnóstico das necessidades de formação interna dos
colaboradores para o ano em curso, assentou também
na vertente operacional em que os próprios
colaboradores definiram, em articulação com o
executivo, da necessidade de conhecimento de todos os
serviços que a

UFLOM disponibiliza, bem como os locais mais
característicos desta freguesia, dos seus limites, dos
contrastes e potencialidades que existem nesta área

________ _______________ ____

territorial.
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Relativamente ao Plano de Formação definido para 2020 para colaboradores, estavam previstas

várias ações de formação, mas devido á situação da COVID19, somente foram levadas a efeito as

seguintes:

Designação da Ação

Renovação do Cartão de Cidadão — Espaço Cidadão

Divulgação do Plano de Contingência — COVID19

Sensibilização para a utilização de EPI’S e procedimentos de higienização — COVID19

Serviço de Entrega do Cartão de Cidadão - AMA

SNC AP e Contratação Publica

Certificação dos Serviços

Cumprindo o calendário de auditorias no dia 25 de setembro, foi realizada a Auditoria Interna ao

Sistema de Gestão da Qualidade e Responsabilidade Social, sendo auditados todos os processos da

gestão. Comprovou-se a conformidade, face às exigências expressas nas NP EN ISSO 9001:2015 e

NO EN ISSO 4469-1:2008.

Nos dias 19, 20 e 21 de outubro, decorreu a auditoria externa de acompanhamento à Norma ISSO

9001:2015 e à Norma 4469-1:2008, por vídeo conferencir.

Em resultado da mesma, não foram detetadas não conformidades, tendo de forma global vindo a

alcançar as metas estabelecidas, revelando-se consistente com os propósitos estabelecido

Em 2020 foram registados os seguintes atos administrativos:

TIPO DE ATO

SECRETAR IAS

Atestados emitidos 1.237

Atendimentos realizados pelo serviço de CU 11.389

Licenças de canídeos 235

Atendimentos realizados no espaço cidadão 3.046

CEMITÉRIO

Inumações 88
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políticas de informação & proximidade

POLÍTICAS DE INFORMAÇÃO E PROXIMIDADE 4
No que respeita às políticas de proximidade, a Junta continua a prestar, dentro das suas

competências, apoio aos fregueses sempre que solicitada, cumprindo todas as regras de segurança

que a situação exige.

Sempre que solicitado foi realizado o atendimento regular à população em Lordelo do

Ouro e Massarelos;

= Foram realizadas as reuniões públicas de Executivo;

Continua a prestação de serviços localizados no Espaço Cidadão e CU.
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No decorrer de 2020, participamos no Conselho Municipal de

Segurança, entidade de âmbito municipal com funções de

natureza consultiva que visa promover a articulação, a troca de

informações e a cooperação entre entidades que têm intervenção

ou estão envolvidas na prevenção e na garantia de inserção social

e da segurança e tranquilidade das populações.

Apesar de sem competências diretas neste âmbito, a Junta de Freguesia mantém-se no entanto

atenta e disponível para o combate à insegurança e em articulação com as autoridades policiais de

modo a reforçar o patrulhamento e a visibilidade junto da população.

Foram realizadas reuniões com a PSP e Polícia Municipal, bem como foram encaminhadas inúmeras

situações para estas duas entidades.

Relativamente às Obras de Requalificação do Bairro do Bom Sucesso, iniciaram-se em dezembro de

2020 e ainda continuam a decorrer reuniões periódicas, com os moradores do bairro levadas a

efeito pela Domus Social.
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habitação & segurança

A Câmara Municipal do Porto, através da Domussocial, abriu um novo período

de candidaturas ao Programa Porto Solidário. Em junho de 2020, colaborámos e

assegurámos todo o apoiona apresentação de candidaturas, cerca de 30

submetidas pelas nossos serviços, com vista a apoiar agregados familiares.

Relatório de Atividades e Contos de 2020
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ambiente

Nesta área, com o encerramento dos parques e jardins, bem como todas as medidas restritivas

ocasionadas pela pandemia COVID19, as atividades previstas em sede de Plano, como “Rotas

Verdes”, Divulgação do Parque da Pasteleira e outros Jardins, Freguesia + Eficiente” — Freguesias

pela Eficiência Energética, etc., não puderam ser concretizadas.

Operação Tampinhas

Continuamos em articulação com a LIPOR a participar na “Operação

Tampinhas”, assegurando a recolha e entrega das tampinhas de

plástico.

Prosseguimos com a divulgação desta iniciativa, assegurando a recolha

de tampinhas, por forma a conseguirmos mais equipamentos técnicos.

Em 2020 recebemos da LIPOR, uma Cama Articulada Manual e uma

Cadeira de Rodas.

PtRAÇXO TAtM’INHAS
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Conselho Municipal do Ambiente

Decorreu no dia 19 de junho, o Conselho Municipal do Ambiente. É

um árgão de reflexão e de consulta, representativo das forças vivas

do concelbo e tem por missão estabelecer uma estrutura

permanente de debate e participação relativamente a todas as

matérias municipais relevantes no âmbito do desenvolvimento

sustentável municipal e regional.
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Campanha de vacinação

No dia 22 de outubro decorreu a campanha de vacinação antirrábica e a

colocação de microchip em canídeos no Polo de Massarelos e em

articulação com a Câmara Municipal do Porto.

Ah’
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Outros equipamentos

No âmbito do contrato inter-administrativo com a Camara Municipal do Porto, asseguramos a

competência delegada para os seguintes espaços:

• Manutenção dos lavadouros públicos (Bicalho, Casal do Pedro e Moinhos);

• Conservação e manutenção do balneário do Largo da Maternidade.

lnfraestruturas & Conservação de Espaços Públicos

Mantivemos o nosso compromisso de junto das entidades competentes manter a nossa linha de

atuação pelo alerta e pressão constantes, no sentido da célere e eficiente resolução dos assuntos.

Deste modo, é possível enumerar as seguintes propostas:

• Reforço do pedido de intervenção e reabilitação dos passeios na rua Barbosa du Bocage;

• Reforço do pedido de intervenção e reabilitação na rua do Bom Sucesso;

• Reforço do pedido de pavimentação e de reabilitação de todas as ruas e passeios da

UFLOM, que necessitem de ser intervencionados;

• Solicitação da requalificação da Via Panorâmica bem como o arruamento de ligação

entre o empreendimento da Associação dos Moradores de Massarelos e a Faculdade de

Arquitetura;

4 a
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património, infraestruturas & conservação dos espaços públicos

Relativamente ao Património, não foi possível, face à realidade existente em 2020, finalizar todas

as obras de requalificação previstas. Porém, logo que foi possível retomaram-se os projetos que irão

ser concretizados em 2021.
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Reforço do pedido para uma melhoria da qualidade serviços dos STCP, principalmente

nas carreiras ZL e ZM, para as zonas mais inacessíveis, solicitando horários mais

alargados, com menores intervalos de tempos de espera, reforço das linhas existentes

(nomeadamente da linha 207 e seu funcionamento durante afim-de-semana); e serviços

de transportes à medida (de proximidade) para idosos;

• Manutenção, junto da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo

(APDL), da reivindicação pelas condições adequadas, ao nível da comodidade, conforto

e qualidade, na estação da ligação fluvial (Ouro-Afurada).

• Reforço junto das autoridades competentes, do pedido de reativação dos elevadores da

Ponte da Arrábida, visando proporcionar uma melhor mobilidade entre a zona alta e

baixa da Freguesia.

• Requalificação da via publica (nova iluminação no Bairro Marechal Comes da Costa);

• Redefinição do plano estratégico Municipal de mobilidade, com especial enfoque na

questão do Metro do Campo Alegre, mas também no reforço das linhas de outros

transportes públicos na Freguesia.
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Análise Orçamenta! Çk

No fim de mais um exercício económico e financeiro foram elaborados os documentos de Prestação
de Contas, de modo rigoroso e transparente, de acordo com os princípios estabelecidos nas normas
legais.

Tais documentos comportam um conjunto muito diversificado de informação, que se pretende
simples e objetiva, de modo a servir os diferentes públicos interessados: institucionais, cidadãos e
entidades fiscalizadoras.

Quadro n.2 1

Síntese da Execução do Orçamento

O orçamento inicial para 2020 foi aprovado inicialmente com
finalizando com 1491 155,07€.

uma previsão de 1 231 832,76 €,

Comparando os valores previstos no Orçamento Inicial e Final com os montantes executados da
Receita e da Despesa, a taxa de execução da receita do ano é de 97,21% sendo superior à taxa de
execução da despesa, situando-se esta nos 74,09%.

Resultado Orçamental

A receita cobrada totalizou 1449484,07€, face à receita corrigida teve apresenta uma execução de
97,2 1%.
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1231 83276€ 1 191 155.07 E 1 449 484,07 €

1 231 832,76 E 1 491 155,07€

97,210,

1 104 7)1,46€ 74,09°.
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Quadro n.2 2

Receita Corrigida vs. Receita Cobrada

Rcctita Corrigidi % Reccila CoI,rad,, % Variaçt

Receilas Correntes 1 255 585.07 € 84.20% 1 213 933.07 E’ 83.75% -41 631 .1)1) E

Receitas de Capital 30.00 E 0.00% 0.00 E 0.00% -10.00 E

Outras Receitas 2?5 540.00 € 15.80% 235 540.00 € 6,25% 0.00 E

E 491 1 55,07 € 1 339 484,07 € -41 671,00 € 97.21%

A despesa apresenta uma execução de 74,09%. A despesa global paga rondou os 1.104 mil euros,
apresentando, contudo, um desvio de 386 mil euros relativamente ao orçamento final aprovado.

Quadro n.2 3

Despesa Corrigida vs Despesa Paga

Despesa Corrigidi % l8epesa Paga % Variaç5o

Despesa corrente 1 208 132.07 E 81.02% 8 0% 978,00€ 95.67% -151 153.07 E

Despesa de capital 281 023.00 E 1.98% 47 811.46 € 4,13% .23% 209,54€

1 398 155,07€ 1 804 791,46€ -386 363,61 € 74.09%

Em termos relativos verifica-se a receita corrente representa 83,75% da receita cobrada total. Na
componente da despesa o peso relativo das despesas correntes fixa-se nos 95,67% da despesa total.

No quadro seguinte é exposto o resultado orçamental de 2020, verificando-se uma poupança

corrente no montante de 156 966,07€, utilizada para cobrir parte da despesa de capital paga.

O princípio do equilíbrio orçamental, consagrado no ponto 3.1.1 do POCAL, determina o modelo
orçamental e contabilístico das autarquias locais, ao estabelecer que o Orçamento deve prever as

receitas para cobrir as despesas, obrigando a que as receitas correntes sejam, pelo menos iguais às

despesas correntes. Esta norma foi mantida na presente execução orçamental.
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Receita corrente col,rada

Despesa corrente paga

Poupança Corrente

Receita capital cobrada

Despesa capital paga

Relatório de Atividades e Contas de 2020

1 213944,07€

1 056 978.00 €

156 966,07 €

0,00 €

47813,46€

-47813,46€

213944,07€

104 791.46 €

552 316.11) €

661 468,71 €

As Operações de Tesouraria não fazem parte da orçamento, referem-se aos valores recebidos de
terceiros e que serão pagos pela autarquia, servindo esta como intermediário obrigatário. O mapa
seguinte reflete todas as operações efetuadas durante o presente exercício.

Quadro n.2 5

Operações de tesouraria

Saldo Crr,iicia Movi finto Moimcn(o Saldo para a

O perações de isouraria Anterior Dihito CrdhIc, Ccrência Seguinte

10479,17 €j 14271,99 €1 5891,26 € 2098,43 €1

O saldo a transitar para a gerência seguinte é de 663 567,15 €, que se decompõe em 661 468,71 €
de saldo de operações orçamentais e 2 098,44€ de salda de operações de tesouraria.

Saldo Orçamenlal

Saldo Operações dc lesouraria

661 468.71 €

2098,44€

, ‘a’
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Quadro n.2 4

Resultado Orçamental

Resultado Orçamenta! 2020

Saldo de Capital

Receita Total cobrada

Despesa Total paga

Saldo da gerência anterior

Saldo Orçamental

Quadro n.2 6

Saldo para a gerência seguinte

DESCRIÇÃO Montante

Saldo para a Gerência Seguinte 663 567,15
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Receita

As receitas da autarquia podem ser divididas em dois grandes grupos:

— Receitas próprias, que englobam os recursos financeiros que as freguesias podem arrecadar
ao abrigo do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (artigo
da Lei 73/2013, de 03 de setembro), nomeadamente: a cobrança de impostos, taxas, muitas
e outras penalidades e o produto da venda de bens e serviços correntes;

— Transferências, que podem assumir uma natureza corrente ou de capital e que por norma
referem-se a rendimentos de transações que não envolvem uma contraprestação direta por
parte da autarquia.

Estando a concretização da autonomia financeira das autarquias locais necessariamente
dependente dos meios colocados ao seu dispor, para prossecução dos fins próprios, será relevante
referir que os resultados da execução orçamental ainda estão muito dependentes das verbas
transferidas diretamente do Orçamento de Estado.

A estrutura da execução da receita, no ano de 2020, encontra-se representada no quadro seguinte,
permitindo uma avaliação da receita, não só através da análise ao grau de execução orçamental dos
diferentes capítulos, assim como do peso de cada capítulo na receita global arrecadada pela
autarquia.

Da análise ao quadro, é possível observar que a receita é constituída, maioritariamente, por
Transferências Correntes (74,97%) e por Taxas, Multas e Outras Penalidades e Venda de bens e
serviços correntes, que representam, conjuntamente, 3,48% da receita total arrecadada.

O desempenho orçamental da receita registou no exercício uma boa execução face ao previsional,
apresentando um grau de execução de 102,34% (incluindo na análise o efeito do saldo da gerência
anterior).
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A rubrica em destaque na receita corrente é a Transferências Correntes cujo montante de receita

cobrada atingiu os 1 086 637,51 euros, com uma taxa de execução de 100,12%.

A receita de capital cobrada apresenta uma execução de 0% face à receita de capital corrigida.

Quadro n.2 8

Estrutura da Receita

2020

Receitas Correntes 1 213 944.07 E 83.75%

Receitas de Capital - € 0.00%

Outras Receitas 235 540.00 € 16,25%

Total 1 449 384,07 €

A rúbrica “outras receitas” apresenta nesta execução um montante de 235 540,00 euros,

representando 16,25% da receita total. A receita corrente representa uma percentagem de 83,75%.
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Quadro n.9 7

Análise orçamental da receita

7(1 000,00 €

000 E

li 25(154 €

1(100 €

061 517.26 E

Si 01496€

10.00 €

93.89%70 000.00 €

0,00 €

7 250.53 E

(0.00 €

1 085299.57 €

83014.96 E

1 0.00 E

65 723,22€

0.00 €

8141,16€

0,00 €

1 0(6 637,51 E

50 436,96 E

2 995.22 E

47.9%

0.00%

100.12%

60,77%

29952,20%

4,53%

0.00%

0,56%

0,00%

73.97%

3.48%

0.21%

-

, Orçanr nlo Receita Recc tu Gra o d e
l)cscnçati . , Peso (‘/,)

Receita 2021) (_orngltla ( obrada t’.xeeuçao

I)irt’t,

1 is,is. iItiIi.is c ((Oh,’, ‘ci, ,lIhd;uk’s

O Rei’ iii ciii is cl,, Pi’,, p1 iccti e

‘I’r.nisI’ci’’,i,r:,’, (‘cii,’nh,’s

— VciitLis ,k’ Ik-::’:S’,’, . (oriepiles

1 loiras Receais

Itccr’iIai Corrente

— \;‘nctis cl,,’ 1.,’

‘1 r.iiisier’i Li, s (‘:qi,I:ti
ci
‘ Ali’ isI 111.11

10.1 TJt’t’ Iii)’,

(NiIr.,s Roce Ii’ (‘,piitI

Ruceitai de Capital

________________________ _________________________ _______________________ _______________________ ________________________

RL’pcasiçcla’s 10111 ih,ii LII’, iIhp iiltiiIIlIt’hhl

SiNt,, cl., cer’iac,:, mi criar

Outras Receitas

_____________________________________________

4
‘lota1 da Receita 1 231 8.12,76 € 1 391 155,07 € 1 449 484,07 € 97.2) ‘c

1 23) 802,76 € 1 255 585,07 € 1 213934,07€ 96,68% 83,75%

(0.00 E (000€ 0,00€ 0.00% 0.00%

10,00€ (0.00 E 0.0(1 E ((.00% 0.00%

0,00 E 0.00 € 0.00 € 0,00%

0.00 E 0,00€ 0.00 E 0,00%

(0.00 E (0.00 E 0.00 E 0,00% 0,00%

30,110 € 311,00 € 0,00 0.00 € 0,00%

0.00 E 0,00 E 0,00

0,00 E 235 540.00 E 235 530,00

0,01) € 235 5311,1)0 € 235 540.00 1

(00.00%

0.00%

6,2 5%

1(10,0(1% 16,25%
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Saldo de
Gerência

16%
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- €
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Gráfico 2 Estrutura da Receita

Evolução da Receita

No quadro abaixo apresenta-se a evolução da receita cobrada nos últimos quatro anos.

Face a 2019, o ano de 2020 encerra com uma diminuição na receita total cobrada na ordem dos 329 mil
euros.

Quadro n.2 9

Evolução da Receita

Receitas Correntes

Impostos directos

Iitspost os ittdircctos

Taxas, multas e outras penalidades

Kettdimctstt,s da propriedade

T rantícrências correntes

Vctsda de lsns e serviços correntes

Outras receit as corteases

2017

933 322,72 €

63 838.95 €

- E

13 408,61 €

13.99 E

809 212,55€

51 39274 E

6 555.85 €

2018

960 035.35 E

67573,97€

16 955.51) E

- E

818 606.59 E

52 985.35 €

3 921.l4 €

2019

1159478,69 €

66925.42 E

- €

13313.52 E

E

1013 955,93 E

58577.33 E

5 676.47 €

21)2 II

8 213 933,07 €

65 723.22 E

- E

8111,16€

€

1(186637.51 E

50446,96 €

2 995.22 €

€ 127 812.51) € 383 397,50€

127 812 SOE 383 397.50 E

€

€

€

933 422,72 € 1 087 857,85 € 1 512 976,19 € 8 213 933,07 €

- € - E
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Receitas Correntes

Relatório de Atividades e Contas de 2020

A Receita Corrente neste exercício ascende a 1 213 944,07 mil euros, sendo a rúbrica transferências
e subsídios aquela que apresenta maior relevância nominal e percentual.

Quadro n.2 10

Estrutura da Receita Corrente

Receitas Correntes

RI Receila fiscal

R2 Contribuições para sistemas de proteçüo social e subsislemas d

R3 Taxas, multas e outras penalidades

R4 Rendimentos de propriedade

R5 Transierâncias e subsídios correntes

Rã Venda de bms e serviços

R7 Outras receitas correntes

1 213 944,07 €

65 723.22 € 5,41%

1 086 637,51

50 446,96

2 995,22

Gráfico 2 Estrutura da Receita corrente cobrada
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2020

- €

8 14116€

€

€

E

1)00%

0,67%

0.00%

89,5 1%

4,16%

0,25%

R3 Taxas, multas

e outras
penalidades

0%

R4 Rendinion

de proprie

03

R6 Venda de
bens e serviços

2%

R7 Outras
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0%
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Relatório de Atividades e Contas de 202Ç’

01. Impostos diretos Montante 65723,22€

— SNC-AP Rúbrica Ri

Neste capitulo serão contabilizados os impostos diretos estabelecidos na Lei das Finanças Locais para as Freguesias,
c

designadamente o imposto municipal sobre imóveis sobre os prédios rústicos e 1% do imposto municipal sobre imóveis —

sobre os prédios urbanos.

kLIhrica Orçamento
Executado

SNC—AP (‘las sifleaçilo Ecoiurnica Final

Ri Receila fiscal 70000,00€ 65723,22€

0102- Impostos directos 71) 000Á8) € 65 723.22 €

0202- Impostos indirectos . € . €

04. Taxas, multas e outras penalidades . Montante 8 i41,16 €

SNC-AP Rúbrica R3

Neste capítulo serão contabilizadas as taxas especificas das autarquias locais, nomeadamente as taxas relativas ao
registo e licenciamento de canídeos e aos atestados.

Ruhrica Orçamento
Executado

.SNC-AI’ CIassiflcaçt lonõTl1icl Final

R3 Taxas, multas e outras pernilictides 17250,54€ 8141,16€

0-401 -Taxas 17240,54€ 8 141.16 €:

0402- Multas e outras penalidades 0(8) € - E

06. Transferências correntes Montante 1086637,51 €

SNC-AP Rúbrica RS

Este capitulo contabiliza os recursos financeiros auferidos sem qualquer contrapartida, destinados ao financiamento de
despesas correntes ou sem afetação preestabelecida.

A rúbrica 06.03.01.04 contempla a verba relativa ao Fundo Financiamento das Freguesias prevista em Orçamento de
Estado.

A rúbrica 06.03.01.05 engloba a verba respeitante às transferências da OGAL para comparticipar os encargos previstos
no art. 332, n.2 3 da Lei n.2 73/2013 de 3 de setembro e de acordo com a Lei n.9 11/96, de 18 de abril.

A rúbrica 06.03.01.06 engloba a verba relativa à transferência de Competências prevista na Lei n.2 50/2018 de 16 de
agosto.
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1 085 299,57 € 1 086 637,51 €

de

07. Venda de bens e serviços correntes Montante 5O446,6 €

SNC-AP Rúbrica

Neste Capitulo incluem-se, na generalidade, as receitas quer com o produto da venda dos bens, inventariados ou não,

que inicialmente não tenham sido classificados como bens de capital ou de investimento, quer ainda com os

recebimentos de prestação de serviços.

Ruhdca Orçamento
Executado

SNC—Al’ Classificação EeonCiiiici Final

R6 Venda & Ixins e seniços 83 014,96 E 50446,96 €

08. Outras Receitas Correntes Montante 2 995,22 €

SNC-AP Rúbrica R7

Inclui as receitas não tipificadas nos capítulos anteriores da receita corrente.

Compreende as receitas cobradas e que não estão tipificadas em artigo próprio deste grupo, como sejam as resultantes

das indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais, a indemnização de estragos provocados

por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às entidades e as recuperações de IVA.

Rubrica Orçamehto
Executado

SNC-AP Class íícaçãti Ii1onóInicl Final

080! - Outras 10.00 € 2 995.22 E

0802- Subsídios - € - E
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R5 Transferências e sulicbs correntes
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A rúbrica 06.05.01 compreende as receitas provenientes do Município, em especial as previstas na delegação

competências e nos acordos de execução.

tuhrica Orçamento
Executado

SNC—AP flassificllção FCI)III’)Il)iCII Final

0601 - Sociedades e quase-sociedades no financeiras - € . E

0602 - Sociedades financeiras - € - E

0603 - Administração Central 352 417.0() E 346 488.65 E

06(H - Administração regional - € - &

()5 - Administração local 631 129.30 E 637 794.5! E

0606- Segurança social 101 733.27 E 10235335€

0607- Instituições sem fins lucrativos 20(X) E - E

0608 - Farnilias - - E
A

0701- Venda de bens 10AM) € - €

0702- Serviços 72 820,96 E 43321,96€

0703- Rendas lO i 84(8) € 7 23(X) €

R7 Outras receitas correntes 10,00 € 2995,22 €

Uosão das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos
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Receitas de Capital

Relatório de Atividades e Contas de 2020a
09. Venda de bens de invéstimentb Montante 0,00€

SNC-AP Rúbrica R8

Compreende os rendimentos provenientes da alienação, a titulo oneroso, de bens de capital que na aquisição ou
construção tenham sido contabilizados como investimento. Consideram-se neste capítulo as vendas de bens de capital
em qualquer estado, inclusive os que tenham ultrapassado o período máximo de vida útil.

0901 - Terrenos - E - €

0902- Hahitaçfles - € - €

(N03-EdulTeios - - €

0904 - Outros bens de invesciinnio 111(X) € - €

10. Transferências de caphal Montante 0,00 €

SNC-AP Rúbrica R9

Entende-se por transferências de capital os recursos financeiros auferidos sem qualquer contrapartida, destinados ao
financiamento de despesas de capital.

10)1 - Sociedades e quase-sociedades não Financeiras 10(X) E - E

10)2- Sociedades Financeiras - € - E

10)3-Estado - E - €

10(11 - Administração regional - € - €

10)5 - Administração local - E - €

l( - Segurança Social - E - E

l(Xfl - lnstituiçes sem fins lueratkos - E - €

10)8 - Fanilias - € - €

52

Robrica Orçamento
Executado

SNC-AP Classiíicaçflo Económica Final

R8 Vencia de bens de inwstimento 10,00 E €

R9TransferênciasesulídiosdecajitaI 10,00€ - €
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Outras Receitas

Em relação à rúbrica “Outras Receitas” destacamos a utilização do saldo de gerência no montante
de 235 540,00€.

Quadro n.2 11

Estrutura da Receita de Capital

2020

Outras Receitas 235 540,1)1) E

RI 1 Reposiçflo nüo abatidas aos pagamentos - € 1)1)0%

R14 Saldo da gaéneia anterior - operações orçarnencais 23.S 540.00 € 00.00%

16. SaIdd da gerência antériof MDntante 235 540,00 €

SNC-Ap Rúbrjca R14

Do saldo da gerência anterior no montante de 552.316,10 euros, foi utiLizado no presente exercício apenas 235 540,00
euros.
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Despesa

Relatório de Atividades e Contas de 2020

0
A despesa global paga rondou os 1 105 mil euros, apresentando, contudo, um desvio de 386 363,
c relativamente ao orçamento final aprovado.

O Quadro abaixo resume na ática da classificação económica, o total da despesa orçamental
contabilizada, comparando os valores previstos com os realmente pagos, enquanto o Gráfico é
elucidativo da respetiva estrutura.

Quadro n.2 12

Estrutura e Execução Orçamental da Despesa por classificação económica

No ano de 2020, revelaram-se como agrupamentos de maior peso estrutural: as Despesas com
pessoal (52,29%) e a Aquisição de bens e serviços que representa 32,33% da despesa total paga.

Da análise ao quadro anterior verifica-se que a despesa paga apresentou um grau de execução de
74,09%, dos quais 87,49% destinaram-se ao pagamento de despesas de natureza corrente. O
remanescente (16,89%) foi aplicado no financiamento do investimento, o qual atingiu no ano de
2020 um volume executado de, aproximadamente, 48 mil euros.
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58644311€

392925,47€

10(1(10 €

628900(1 €

22 1191.18 €

151 110,00€

616632,97€

436 342,92€

(00,00€

55 606,00€

12093.18 €

77 357.00 €

577 66(111 €

357 231,60€

((00 €

5121280€

7966,39€

52 906.95 E

93,68%

81.87%

0,00%

91(0%

51.12%

68.39%-

Orçantolo 1 )espes a Grau dc
I)c’.criçin

. Despesa Rica .. Peso (‘ic
Despesa 2020 (orngida beeuçm’

I)esiis;is COIII O
I1

/\qiIiiçao dc Itn e S’

e IlilIrlIs eIIc;Ir,_’I’s

‘1 1.IIIsft’Iç’IiCI,I’. c,’rreiiIi’

r.r, tk’”p,.’’;s (‘,‘rriII

ml de ()es iwsa Cci rre mil e

Aquisiç;’inck’ I’:i’lecpiI;iI

cI. (‘u(ii.iI

(1’ 1 jiI,I:i’I[,I%

2
os 1i1,Ii lei’ lis

(hilras Ilcs(li’sas

‘loIiiI de I)espesa Copilal

‘lomal da Despesa 1 231 832,76 1 491 155,07€ 1 104791,46€ 74,09% 1011.00%

52,29%

32.33%

0,00%

4,64%

(.63%

4.79%

1 215 562,76 E 8 208 132,07€ 1 056978011€ 87.39% 95.87%

(6 270,00€ 283 023,00€ 47 8(1,46 € 16,89% 4.13%-

0.00 € 0,00 E 0.00 € 0,1)0%

((00€ 0.00 E 0,00 E 0.0(1%

0.00 E ((.00 E 0,01) E 0,00%

0.00 E 0,00 € 0,00 E 0,00%

16 270,111) € 283 023,111) E 478(3.46 E 16 33%
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Despesa

No quadro seguinte encontra-se registada a evolução da despesa corrente paga, nos anos 2019 e 2020.
Comparativamente verificou-se um aumento global de 4,21%. De salientar que a rubrica “aquisição de bens
e serviços” apresenta uma redução no seu peso percentual total.

Relatório de Atividades e Contas de 2020

Quadro n.2 13

Estrutura da Despesa

2020

Despesa corrente 1 056 978.00 € 95.67%

Despesa de capital 4781346€ 3.33%

Total 1 103 791.36€

*
A3’

A despesa corrente apresenta nesta execução um montante de 1.056 mil euros, representando

95,67% da despesa total, enquanto a despesa de capital representa 4,33%.

Gráfico 3 Estrutura da Despesa

Evoluçâo da Despesa
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A despesa de capital paga ascendeu em 2020 a cerca de 48 mil euros, em 2019 aquele valor fixou-se nos 118
mil euros, originando assim um decréscimo de 59,74%

Quadro n.2 15

Evolução da Despesa de Capital

2019 Ç’r 2020

Despesus de Capilal LIS 758,974 47813,46€

Aquisição de bns de capital 118 758.97 E 100.00% 47 813.16 € l(N)Á)t1

Transícrëncias dc caphal - 0.00% - € (1.011%

Activos financeiros — € 1)0(1% — € (1.0(1%

Passivos Financeiros - E 0.0t) - E ().(MIÇ

Outras despesas de capital - E OÁflfl - €

Total / Variaçúo -59,74%

Em termos de despesa efetivamente assumida, os compromissos anuais assumidos no período ascenderam
a 1 118 990,41 €, transitando para o ano seguinte compromissos por pagar, no valor de 4017,34 €. A
execução global, considerando esses compromissos seria de 77,04%. Vão transitar para o ano seguinte
obrigações por pagar no montante de 10 181,61€.
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Quadro n 14

Evolução da Despesa Corrente

Relatório de Atividades e Contas de 2020

2019 2020

Despesas Correntes 1 011 241,25 € 1 056 978,00 €

Despesascom o pessoal 573 121.79 E 56.51% 577 660.13 € 54.65%

Aquisição de tnse serviços 351 147.63 € 33.62% 357 23 1.60 € 33.80’

Juros e outros encargos 3.33 € (1.0(1% - € 0Á10Ç

TransFerneias correntes 57 321.48 € 5.65% SI 212.80 € 4.85r

Subsídios 21) 1)89.75 E 198% 17 96649 E 1.70%

Oulras despesas correntes 12 .S7.27 E 1.24% 52 906,98 E 5,01%

Tola)! Vnriaço 4,21%

‘4
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Obrigações por pagar III Ifll,61 €

Despesa Corrente

A despesa Corrente neste exercício ascende a 1.056 mil euros, sendo a rúbrica “Despesas com o
pessoal” aquela que apresenta maior relevância nominal e percentual.

262(1

56.95 ‘}

35.22%

0.00’-

6.82%

5.22%
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Quadro n.2 16

Taxa de Execução da despesa

1)11 .içivs I)olaç i
(uI,inic1, los Conipniniissos ()brignçes l’a°amenlostIL’ Ii’ IS CII rng Ili 5

1231832,76€ 1491 155,07€ 1118990,41€ 1118990,41€ 1114973,07€ 104791,46€

% Execução ?S,04t7c 74,77% 74.09%

Compromissos a transhar 4 017,34€

Quadro n.2 17

Estrutura da despesa corrente

Despesas Correntes

DI Despesas como pessDaI

D2 Aquisição de bns e serviços

D3 juros e outros encargos

04 Transferancias e subsídios correntes

05 Outras despesas correntes

577 661)13 f.

357211,60€

- €

69 179.29 €

52 906,98 €

1 056 978,00 €

D3
Tra,isfertnnas e

suhsíd os
(DC ÍCISI OS

1 —.

o, role)

5%

Gráfico 4 Estrutura da Despesa corrente paga
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01 Pessoal Montante 577 660,13 €

SNC-AP Rúbrica Di

Neste capítulo devem considerar-se todas as espécies de remunerações principais, de abonos acessórios e de
compensações que, necessariamente, requeiram processamento nominalmente individualizado e que, de forma
transitória ou permanente, sejam satisfeitos pela autarquia local, tanto aos seus funcionários e agentes como aos
individuos que, embora não tendo essa qualidade, prestem, contudo, serviço à autarquia nos estritos termos de
contratos a termo, em regime de tarefa ou de avença.

As despesas com pessoal constituídas pelo somatório de 3 subagrupamentos de despesa: - remunerações certas e
permanentes; abonos variáveis ou eventuais e encargos com a segurança social.

1)101 - Remunemçies certas e pcmrnnenles 341 255,22 E 421 268,76 E

0102- Abonos variüveis ou eventuais IS 180,61) € 11403,69€

0103- Segurança social 57 197.15 € 141987,68€

02 Aquisição de bens e serviços correntes Montante 357231,60€

SNC-AP Rúbrica D2

O agrupamento das aquisiçães de bens e serviços compreende por um lado as despesas de funcionamento necessárias
para o exercício da atividade normal da autarquia, assim como todos os fornecimentos para a prossecução das
competências que lhe foram delegadas.
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DI Des1rsas como irssoal 616632,97€ 577660,13€
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Rtihhca Orçamento
ExecutadoF SSC—A 1’ (lassilicação li’onómica Final

Relatório de Atividades e Contas de 2020

0201 - Aquisição de bens

436 332,92 €

152 58818) E

357 231,60€

127779,76€

020t0t - Matdrias-prirms e subsidiárias

020102-Combustíveis e lubrilicantes

020103- Munições. explosivos e artilïcios

020ftl - limpeza e higiene

020105-Alimentação - Refeições confeccionada.

020106- Alimentação - GSneros para confeccion

020107- Vestuário e articos pessoais

020108- Material de escritório

020109- Produtos químicos e firnrncuticos

020111)- Transportes

020111- Material de consurm clínico

020112- Material de transporte - Peças

020113- Material de cnnsurm hoteleiro

020114- Outra nutedal - Peças

0201)5 - Pnnios. condecorações e ofertas

020116- Mercadorias para venda

020117- Femimenlas e utensflios

020118- livros e documentação técnica

021)119 - Artigos honorulicos e de decoração

020120- Material de educação, cultura e recreio

020121- Outras bens

0202- Aquisição de serviços

A

- €

7 688,00 E

- €

27 330,00 €

17400,00€

62 000,0{) E

1850,00€

6 600,00 €

- €

- €

850.00 E

600.01) €

- €

- €

6 20001) E

- €

5 200,00 €

111(8) €

301)01) €

850(8) €

IS 710,00 €

283 754,92 €

478719€

- €

24 68l.61

14253,03€

59312,71€

980,86 €

6361,63€

- €

- €

318,62€

395,11€

- €

- €

5610,99 E

- €

3 102,06 €

- €

38,38€

166.41 €

7671,14€

229 451,84 E

02020) - Encarcos das instalações

020202- Limpeza e higiene

020203- Consen ação de bens

0202&4 - Locação de cditïcios

020205- Locação de nutedal de infomtica

0202( - Locação de ntttedal de transporte

020208- Locação de outros bens

020209- Comunicações

020210 -Transportes

1)2(1211 - Representação dos serviços

020212- Seguros

020213- Deslocações e estadas

020214- Estudos, pareceres, projectos e consule

020215- Fonnção

020216- Seminádos. exposições e similares

020217- Publicidade

020218- 5giIãncia e segurança

020219- Assjstëncia técnica

020220- Outras trabalhos especializados

020221 - Utilização de infra-estmturas de transpo

020222- Serviços de saúde

020224- Encargos de cobrança de receitas

020225 - Outras serviços

24 317.tX)E

- E

lO 176.45 E

2 300(8) €

- €

- €

10,00€

4 IOfttX) €

600,00 €

1 200.18) €

5 500,00 €

350,0(1 €

9 360(8) €

1 50{),00 €

1018) €

40018) €

1 9f8118) €

351018) E

81 094,00€

- €

1 447,47 E

- €

125 980.00 €

20 566,79 f

- €

5 563i9 €

2 195.01 €

- E

- E

11195.11 E

176,69 E

1 112,00€

5 380.25 €

150,00€

6835,81€

825,1)0 E

- E

164,78€

1 303,60 €

266319€

7083561€

- €

1 260.95 €

- E

98 923.46 €
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Relatório de

Transferência corrente

SNC-AP Rúbrica D4

Montante

Neste capitulo são contabilizadas as importâncias a entregar a quaisquer organismos ou entidades para financiar
despesas correntes tais como o apoio às atividades desenvolvidas pelas Instituições de Solidariedade Social, de Cultura,
Recreio e Desporto, através da celebração de protocolos.

OS. Subsídiàs - Montante 17966,49€

SNC-AP Rúbrica D4

Os subsídios em epigrafe tendo, embora, a natureza de transferéncias correntes, revestem-se, contudo, de
características especiais que, sob o aspeto económico, recomendam uma identificação à parte daquelas. Consideram-
se ((Subsídios>) 05 fluxos financeiros não reembolsáveis.

A rubrica 05.08.03. Subsídios — Famílias — Outras, regista os pagamentos de encargos relativos a apoios sociais e ao
pagamento de subsidio ocupacional, previsto nos programas ocupacionais do IEFP.

1)4 Transferéncias e suIftir correntes

Ruhdca fl :r& Orçamento
Executado

SSC—AP Ckissilicação [irtintSinica Final

77 699,18€ 69 179,29 E

0.301 - Sociedades e quase-sociedades não linanceinis

0403- Adniiniswaçüo central

040.4 - Administração regional

0405- Administração local

0406 - Segurança social

0407— lnstituiçães sem fins lucrativos

(H08 - Famflias

0409- Resto do mundo

0501 - Sociedades e quase-sociedades não financeiras

0508- Faniflias

2 kX).00f

- €

16 336(X) E

- E

37 170,00€

- E

- E

- E

22093,18€

1 92778 E

- E

- E

14 460.02 €

- €

34 825.00 €

- €

- E

- E

17966.49 €

06. Outras despesas correntes - Montante 52 906,98 €

SNC-AP Rúbrica D5

Esta é uma rúbrica económica com uma função meramente residual, onde se registará todas as despesas correntes não
previstas nos outros classificadores e o montante estabelecido para o Orçamento Colaborativo.
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Despesa de Capital

A despesa de capital neste exercício ascende a 47 mil euros.

Quadro n.2 18

Estrutura da despesa de capital

2020

Despesus de Capital

06 Aquisiço dc Yns dc capital 47 813,46 E 40.26%

D7 Transferúncia e subsídios de capital
- € 0,00%

DX Outras despesas de capital - € 0,00%

D9 Despesa com ativos financeiros - € 0.00%

Dl O Despesa com passivos financeiros - E 0,00%

iital / Variaçüo 47 813,46 €

Esta rúbrica económica compreende, exclusivamente, as despesas com a aquisição (e também as grandes reparações)
dos bens que contribuam para a formação de «capital fixo», isto é, os bens duradouros utilizados, pelo menos, durante
um ano, na produção de bens ou serviços, sem que dessa utilização resulte alteração significativa da sua estrutura
técnica (máquinas, equipamentos, material de transporte, edifícios, outras construções, etc.).

Lsta rúbrica encontra-se mais desenvolvida no Plano Plurianual de Investimentos.

O Plano Plurianual de Investimentos tem um horizonte móvel de 4 anos e inclui todos os projetos a realizar no âmbito
dos objetivos estabelecidos pela Autarquia e explicita a respetiva previsão de despesa. O conteúdo do Plano Plurianual
de Investimentos, atendendo ao enquadramento legal estabelecido, reporta apenas aos projetos/ações financiados por
despesas de investimento (07— Aquisição de Bens de capital).

070103- Edilïcios 154 190(x) € 8 363.04) €

070101- Consinições diversas 63 500.00 € 3 334.51 €

7Y
Relatório de Atividades e Contas de 2020

D6 Atiisiçâo de btits de cujital

_r

0701- Invcsiintntos

283 023,00 € 47 813,46 €

283 02 3.00 € 17813.16 E

07010412 - Cemitérios

070106- Matcdal de Lflflspoflc

070107- Equipainnto dc informática

070108- Soflwani informático

070109- Equipam.mLo administraLivo

070110- Equiparnnito básico

63 500.00 €

3001000€

6 000,00 €

6 200,00 €

1 623.00 E

II 500.00 E

3331,53 €

9 500.00 E

795.80 E

5 66.00 E

1261.39 E

9 39234 €
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Relatório de Atividades e Contas de 2020

Indicadores

De seguida, apresentam-se alguns indicadores orçamentais da estrutura e evolução das receitas e
despesas ao nestes últimos dois anos, permitindo uma análise ao desempenho económico da

autarquia.

Quadro n.2 19

Indicadores Orçamentais

Reneita Tctal / Despesa total

Indicador Fórmula 2019 2020 Funçào

Grau de
cobertura
global das

receitas e das
despesas

Estrutura da
Receita

Estrutura da
Despesa

ceita corrente / Despesa rrerte 14120 i 3 ,ÇÃ C.e.cO.de das ,.t..c ascos s01•e csbm,, a. datra .a.cnsre.

.fl ‘róprial / Despesa Corrente 32.O63 II .761 ana a. ceb.nceada anp. .adÕe.eI. psdas .ccas peopras da .,ca,qvaa

.sí,nclas rn..ncipals / Despesa corrente O7.4,lO 60 130 On,d.es 5.doe.da d.opas.reis saca passs.nsi.sôsci.s da Admsi.ç*o lar&

.snsleeéncsasdc FFF / Despesa co ressoai !(J170 1 970 ase.r sb.nsada daap.a. cato p.a.aaj p40 F Fwcamdo rt.ovfls.

ieitaspráprias/Despesacom Pessoal 92 t1d 21.920 asaad.reb..a.ad.sp..a.eep.a.aaip4!Sasat.1asrsopda.

ieceicasprõpr:as/Rece.ca tocai 34 22. Di.24’Á Pneda’. aaa.1ar..r.c.se(a;

.5. fe,ènca, etc bni:i ra-s / Receita t:ta i 17.7951 12 134 Pelo da oco—si.,. 0.5 as ass.-vairbçba acna,ao.dasoia

ansleeènc.as dc fFP/Rece.IaRoa! IS 640 23 7l Pnod.seracti.,a,c:asOaaatcfl.l:.ÇboCa,freaeaoatold

).tpecatapliai/ Depeca lota’ ii 713 1 24 Pesoda pLiairaaflp...iolal

.15051/ Despesacorrente ‘rol,., i4h5o P.aoda .p4.acser

Sqsltlçtode bense serviços/oetpesatorrenie 13 r,24 195110 Pnod. a..r.flcOfl •aqajlÇ500. cO.,.aê.p..acOn.ni.

União duç Frequesios de Lorde/o do Ouro e Mossarelos
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Análise da Despesa por Área Funcional

Orçamento da despesa, está dividida em 8 orgânicas, sendo na orgânica 1
onde a autarquia realizou o maior montante de despesa, com um total de 457825,96€.

A estrutura e a execução orçamental da despesa por áreas funcionais é a seguinte:

Quadro n.2 20

Despesa por área funcional

170 942.53 €

5-’ 597,2,,

99147.225

IP39S 55€

0.03 €

SI 21280€

17”).” .19 €

51541,15€

0,6: €

1348,2s€ 0069,75€

0,00€

0.00 €

0,00 €

1 363,53€

773,1€

79 91,1 29€

0.0[l €

0,00€

0.0)) €

0,0)1

0,0-7 €

0,00 €

0.00 €

0,00 €

0.00 €

000€

3 099,83 €

0,00€

0.[l0 O

0.0)) €

0.0)) €

38 420,72 €

0,00 €

0.00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,0)) €

9 (.3(1,78 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0.00 €

0,00€

0,00 €

0.00 €

0,00 €

o no €

0 0)) €

((.0)) €

0.00 €

392

0,00 €

SI 232,90€

710649€

52 906.93 €

1.1111

11.1111

IR) €

IR),

9392.:) €

(III)) €

O))

11(1*.

(((1)15

0,00 €

(1.00 €

11,00 €

((.00 €

0,00 €

0,00 €

o oo €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ToI.Iâ. Despe.,. 057619,94 326 5(3.91 1 446.16 53 479,45 195 943.01 0,00 59111.09 39919,77 3104 771 40

15 41,44% 19,51% 0.13% 4,14% 15,0Z% 000% 5.37% 3,61% 06(00.-

47 913,46 €

0.00 €

0.00 E

0.00 €

0,00€

Quadro n.2 21

Execução Orçamental - Unidade Orgânica 1— Administração Local

I)1S3GN4Ç’ 5(3
Ii I).1 (IrçOilIcIlialia Ik’sik’s:i loigo » 1..,. do

alor ‘.. V,.I,,r ‘, Favos ç3o

O. 0’ loro otes

(II . I’oo,oa 1 109 722,88 € 14.15% 99217,22€ 20,68% .1)) 47966 50459-

( (2Atpisiçlo h€o’.ç’.rvi ç,’.ç”rrcs(c. 240 556.110€ 31.03% 199 435,59 € 43.56% -4) 161(42 82.89%

((9 ‘ lwos,,, uIr,i.01,.arg,” (00.00 E 0,00 € 0,00% .100,0(1 0.00%

((4 ‘ Trao’i,x1ntbs c,irr:oico 5 6/ € % SI 212 80 € ‘3 ‘93 .4 397,2(1 02.30%

iç’’.i4w•’ 22093,15€ 2»., 179(6490 3,92% .3126.69 63,32%

o . (830,9 &“‘a,’rrn” 75 757.00 € .;j’.’. 51 543.15£ li 2”’ ‘12 2)1*5 95,54%

07 -Ats1s1€i £ hm’ £in‘lirncfl:”

:6. Tr,,ur-no.n i--ap’jL

(4 .‘OtiP.,nIiflafltcili,.

0. I’asoi v,,oiinJnc6r[’s

II ‘ (miras &spcsa% &‘ (Ipu,

C.piIaI

171 52 9.00

:0-lo 6 .,4•,k -‘o7ri. oa.-’s. 4(0305,24 ‘11,61’) .sJ 4)91 9:3-

27) ‘19(’ ,93l1’. 7942(72 6.30’) .277 0122% 11,15’.,

11,1 1119’c’.l ffog,oo (‘300)’, 457 R1i0’ ((9)3(I)’, ‘317 €‘3(

30 424.71

11,1.31,3

((.1610,

5.35,3

0.0610

(0.171)9

((.009

[((III’)

2’9 1(1229

li_O))

(9.00

I4,I5%
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Despesas dc Capilal

II? - A EÍEI%II 1k tXtfls 1kIuscMIm,01,I

liS - T ran!r1nia,

09 ‘AcuE is fir.an,,ci,;ls

Ii)— ld5ii ti Iinancc:rii.s

II - (.lu)r2s &%rEE>i)5 1k

Quadro n.2 23

11,00

li(S)

9.19) EI -ti’.)

0,11)) 0.00%

0.00%

0.00%

0.00’S

‘.11:

‘a.

11s:ko OkS )qa&lSckS[x
‘Dm3110 [X)0Lt3) t’\sÇAt’)DS

Iaslc;s\ÇÃC) I)csl,c’.a ()rçooicntuiclu l)esJlcsuI I’u.g,i
Desio

Valor olor ‘SI l’aeL’Ilç%

(II . I’csssial

l)2-A4)ls521-. X:.t,e scesu5i,s,,rrinEucE

113 - e Dciii cn’rgi’s

03 - T cal s)crn cxii GirrIE

1)5 - chs1t1ii,

1)6-1 Iírcs kspcs_is ,,recnics

Dei 1” Li rre ates

279 615.19

6S 966.-S

0_li))

II.))))

li.))))

1 SElEI)

36.06%

L51%

0.00%

049%

27)11)3’ Si

53 597.26

III’]

(1.111)

11,0))

E 16’ 1

59.153

1 I.9fl

11.011%

0.00%

0%

-i 692,91

-II 369.19

11.1)11

II,))))

6.19) -

‘E-li 1k ))L9t%.EsU.tiElIEIus ‘37 101.1.3 44.71. 326 0113.02 71.33’, .2)) 107,71 94,Ig

O esIiL’sasIle Co1i) tal

li? - Atiuisi çãEi 1k Itcns tk in’esflmcnhl’

(IS - T ranstcrncias 1k eapiol

II’) - A,. livEis iinanueir’ ES

III . 1 ussn’iis ri nanci.’ir,ls

II - ()u,eas 1kspcuas 1k ipitiI

11,01).

II.))))

11.0))

(II))

.9

1

0,00%

0.001%

(1,011’3

(1.111 ‘:1

li.
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Quadro n.2 22

Execução Orçamental - Unidade Orgânica 2— Serviços Admínístrativos

96.50’).

65

Execução Orçamental - Unidade Orgânica 3—Posto de Enfermagem

DesTina, Corre ii lei

III - I’iMtaI

- A, .1k) Frs e .crsi%E,il.,,rrerxe,

II’ - lUrti E lute))) encargL’s

14 — T xfcr)ncia.s CIliFel 1 Cl

III — .‘ahs)dii,s

- Ou) ris 1kspc ias diteI)

li.))))

li_O))

11.01)

((.10%

0,00%

0.05)’)

(1.05(Ç)

((‘“II’)

11.01) liSii)

1 416,29 032%

11,0)) 0.00%

((—II))

11.00

si
Ti,lal 1k lksitts.is(’lrl’ciIIcs 3 0611.1111 11.52’; 1 419.2) 11.12’) -2611.72

— 1(1.1)1)

-26)11.72

11,0))

‘‘0)).

((‘(‘li

0.mn

35.76%

0.00%

0,00%

1..’ cio 1k-9’’.’ ck(’;ipilal 1.1115 lElE.t, (1.151 (lEu,’, (Ei)’

31i9,E,l5:i EE,i1 1449.29 (‘.L’• . —16)).:
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Quadro n.2 24

Execução Orçamental - Unidade Orgânica 4—Cemitério

Deipelas C.irrcnlts

5)) 325,61

12 7150))

11,11)1

11.1111

6.49%

1,64%

0.00%

1 ‘4

313)1967

II) III’],?))

li,)]))

li.)))).

9.4)1’;,

2,20%

0.00%

0.00%

0,00%

-6915,94

.2 625.22

11.0))

II.))])

II,))))

1.. { ,,,,,, (lIJ)’.hI (II’; 5147)45 !I.’-x’., ‘uçi,!,.

1)6,22%

79.35%

0.00%

0.00%

0,00%

0.00%

1.1)1) 0,ut’’5 (li],) )])]]‘4 0.00%
1))))) 0,00% o)]’) i).))’.:A 0.00%

0,0)) 0,00% ‘ - ii. Ci... 0.OWi

0.0)) 0.00* ‘ ‘ ‘ . :1.) ) (.40%

0,011 . 11.00% )IIIU 0,) ‘r’ -

LIL’ ))C,L’’—.l) Ii. (.ipii,iI (1.011 OM{]’9 II.)))) 1.110% 1.1)11

‘‘‘cd) (md) da Ikspc’.., 6303)1.61 1)13”) 53 47*3 ).‘‘), —‘3 561,16 1)1,1)’’,,

Quadro n.2 25

Execuçâo Orçamental - Unidade Orgânica 5—Centro Social da Arrábida

I)L’sj,i,uaç(’lirrenIel

II]
—

I’cssua

1)2 - AqU]’]SCLI ).n% c1CrVilIiI rrcilcs

Ii Jurc,xc ‘ri 61% rncir,,s

03 — T mi xfcrncias correi]

1)5. SabOdi,,s

16. Ou)ra% dcpcsnc’rrcnic

1)1415.57

1)9 1)28,1)])

III)))

O_li)):

0_O))

11,0)1

Ik’1w,a ()t5lin)vniad’.I Ik’sw.i l’agi Tain ‘Iv

%aI,,r ‘:,
‘b iliir ‘, IAL(’IiÇiiii

ii Ik)’c’.c’(”cici’)v 172 44.1.57 17.24’) 11)6 SÇ!:[) 34(99) .15 1)’J,’S “

II .38%

11.1))) ‘4

0j)O’Á

00%

11,110 ‘4

77 51)1)0])

71) 91,1.29

li.))))

0_li))

II)

16,95%

17,25’;

liDO’;

0,00%

(9] 9)

.5 1)26.57

- II) i]61’,7 1

lo))

li_O))

11.0))

07- Aeeiiição &!n& n,.ai,rnçr.i,,

(IS - TransSrü:wia k cupral

1)9 -A,. (0. is Íxnaxic ejro,

O — I’ass]v 1 ÍjCar.ca;r),%

E - Oisraj >C’]’ ;S: c,r:a!

93,112%

1)8,694

1.00’.]

1,01)9

1,0051

000%

II 5)7(3]) (.41)9 9 102.7a 2%’; —2 1)17.26 1)1.68%

0,0)) li_DOS )1i7) o:)’:’ Di))) 0,00%

0.0)) 5; (9].] [1 1)11 (1,1)1)9

1,1111 ‘‘. :1 li_li)) 0)9)9) 0.1111

i),’iii
. . ‘, 1 Ii)’ i:.,Li’. lo))

Il”I00 1.41)’.] ‘‘312,71 2:5’- .2)];’’’, XI.6%’5

‘1,’).,) (,.‘,,,] rI, Ik]’c.t (8] ‘(4957 21,72’,) I],S 94],))] %;,,75’.. -IX 11,10.54
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Quadro n.2 27

Execução Orçamental - Unidade Orgânica 8— Centro de Convívio de Massarelos

Ih’1t,a Orçs’tíiLiài IlnIr%i I’#ii 1a’a dcIDSK.S IÇU)

Fttwi.

.á.

(1,6 lO] (.1’ 6.9, .1
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ti-

Quadro n.2 26

Relatório de Atividades e Contas de

Execução Orçamental - Unidade Orgânica 7—Espaço do Cidadão! Posto dos CCT

(II - I’c.wIal

Ikspe San Corre o (es
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Ifl

FFF - Fundo Financiamento das Freguesias

Atestados
Autenticação Fotocópias
Canideos e Gatideos
Venda Ambulante
IEFP

Licenças de colocação

Inumações, Aluguerde Ossários, Exumaçõese
Concessão de Terrenos

Renda do Espaço Comercia!

Quadro n. 228

Serviços Administrativos

Relatório de Atividades e Contas de 2020

Designação da Receita Designação da Despesa
1,9 72322 Pessoal

30)) 99.0))
Aqui si çãode Bens e Serviços IAI imenta çã o, Luz,
água ,a rtigos de limpeza, telefone, na teri aI de
escritório, naleri ai iniormati co, correiol

Despesas Bancárias

99247,22

99439,91)

3621)6))

112.1)1)

2 21)4.t)l

969.1)6

23119.61

1 ‘i•

1 .\l%L) Lii’, 91(4 SiAS 1)
1 Oan lo 30 CX CO) %I&S&’,eJ 10v

- .—.

Análise Execução Orçamental por Unidade Orgânica

A estrutura e a exeCuçâo orçamental da receita e da despesa por unidade orgânica é a que a seguir se
apresenta:

68

Quadro n. 29

Cemitério

Designação da Receita Designação da Despesa
369,91,,

Aquisição de aens eServiços lAiirnentação, Luz,
II 5 1.91) água arO gos deli mpeza, telefcne, material de

escritório, material informatico, correio)

6 395,11)1

TOTAL 379.45
- - -

- .7511)0,57
DESViOTOTAL ix ‘71)-L _,.

. .
-

3’ 31)’l.67

liox9.7e
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Venda de Mercadorias CU

Comparticipação Espaço da Cidadão

Serviços Prestados CFF
Serviços Prestados AMA

1cr ?S31 ¶ Pessoal

Aqussi flo de Bens e Servi ÇOS (Alimenta çã o, Luz,
7ll.72 âgua artigos de limpeza, tal efone, material de

escri sócio, material i nformat.co, correi ol

é29.i’

4 -r.

I,JÀrnaAs 1SICISMLI
1 OR, )t O 00 CX) 1 lOS

Relatório de Atividades e Contas de 2020

Quadro n. 3O

Centro Social da Arrábida

Designação da Receita Designação da Despesa
Comparticipação Segurança Social

comparticipação dos Utentes

Renda Salão de Cabeleireira

77 5500::

750)61.21

&

Quadro n. 931

Espaço do Cidadão! Posto dos CTF

Designação da Receita Designação da Despesa
Pessoal

Aquisição de Bens eServiços Alimentação, Luz,
17k’ vi água artigos de limpeza, telefone, material de

es cri tóri o, material informa ti co, correio)

4 5117

TOTAL - Ç02t1 uç
—

TOTAL .83,58%

Se, 21242

1 C’flS

Quadro n. 932

Centro de Convívio de Massarelos

Comparticipação dos Utentes

Designação da Receita Designação da Despesa
Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços IAImentação, Luz,

517 la água ,artCgos de limpeza, tvlefare, material de
es:ritário, material informatico, correio)
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Relatório de Atividades e Contas de 2020

1”/

Quadro n. 233

Posto de Enfermagem

Pessoal

Designação da Receita Designação da Despesa

TOTAL OU’

Aquisição de Bens e Serviçss (honorários)

70
União das Frequeslai de Lord&o do Ouro e Massarelo5



‘a.

Relatõrio de Atividades e Contas de 2020
.‘, SO UAn lEI ( tS.’S IX

1 (DI lO IX O, «O IMASÇ4X LX

ANEXOS

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Anexa 1-Demonstração de desempenha orçamental (DDORC)

Anexo 2- Demonstração de execução orçamental da receita (DOREC)

Anexa 3-Demonstração de execução orçamental da despesa (DODES)

Anexo 4-Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos (DPPI)

AnexaS-Anexo às demonstrações orçamentais

01 - Alterações orçamentais da receita

02 - Alterações orçamentais da despesa

03 - Álteraçõc-s ao plano plurianual de investimentos

04 - Operaçõe5 de tesouraria

05 - Contratação administrativa - situação dos contratos

06 - Contratação adminstrativa - adjudicações por tipo de procedimento

07 - Transferôncias e subsiWos concedidos

08 - Transferências o subsidios recebidos

09— Outras Divulgações — Reconciliações Bancárias

10— Outras Divulgações — Certidões de Receita

11— Outras Divulgações - Certidões de Não Divida

12— Outras Divulgações - Declaração de Responsabilidade

Anexo 6- Divulgação do inventário de património

Anexo 7-Dividas por antiguidade de saldos

Anexo 8- Encargos Contratuais

Anexo 9-Acompanhamento e Avaliação da Conformidade das Contas

Anexa 10— Balancete Analítico de Regularização (Mês 13)

Anexo 11- Balancete Analítico de Encerramento (Mês 14)
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