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INTRODUÇÃO

Em conformidade com o disposto na alínea a) do n9.1 do art2.16 Lei n.75/2O13, de 12 de
setembro, compete á Junta de Freguesia “Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de
Freguesia as opções do Plano e a Proposta de Orçamento”.

A apresentação do Plana de Atividades, do Orçamento e do Plano Plurianual de Investimentos
para o ano financeiro de 2019, é um momento importante para a vida de uma autarquia, dado
que neste documento se refletem as visões, posturas e as políticas do Executivo, subscrevendo
um compromisso com os seus fregueses.

As freguesias constituem a base da organização administrativa do estado, com a incumbência
de promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em estreita
colaboração com o município. A sua proximidade e facilidade de acesso aos cidadãos assume o
referencial mais importante da sua atuação na resolução de problemas locais, quotidianos,
concretos e urgentes, na defesa dos interesses coletivos da comunidade.

Uma Freguesia é uma unidade orgânica onde vibram várias pessoas, sentimentos e emoções. A
UFLOM numa atitude de proximidade, atenta e sempre disponível, ausculta os seus fregueses,
no sentido de ir de encontro às suas necessidades.

Num contexto de medidas restritivas, entendem-se como prioridades prosseguir uma política de
ação social, atuando em constante colaboração e em parceria com os demais parceiros na rede
social e agentes de desenvolvimento locais; de investimento na educação e formação continua:
de estimulo ao dinamismo cultural, recreativo e desportivo; de incentivo à saúde e bem estar;
privilegiar a modernização e a eficiência dos serviços autárquicos; usar práticas de rigor na
gestão financeira de modo a garantir a sustentabilidade das finanças, respeitando o principio da
racionalização de custos, assente no principio de que cada investimento autárquico tenha o
maior impacto possível na vida da comunidade.
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Ao abrigo do estipulado na Lei 24/98 de 26 de Maio — Estatuto do Direito de Oposição, Direito
de Consulta Prévia, foi solicitado a todas as forças políticas com assento nos órgãos da freguesia
que apresentassem as suas propostas, tendo as mesmas sido incorporadas neste documenta.

A nossa mensagem tem sido simples, mas cada vez mais, nos revemos na frase “Mais Autarquia,
melhor Freguesia”. Também por isso, somos sócios e cada vez mais ativos nas reuniões e
congressos da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), fazendo valer a nossa voz e as
nossas preocupações.

O Mapa de Pessoal, que acompanha e faz parte integrante da proposta de Orçamento para
2019, reflete uma estrutura consistente e ponderada, constituindo ainda um instrumento
fundamental de planeamento e gestão estratégica de recursos humanos.

O Plano de Atividades e Orçamento 2019, procura ser um documento pragmático, elaborado
com base nos contratos existentes, bem como nas verbas asseguradas, e no em pressupostos
ou previsões. As estratégias podem ser discutíveis, mas a nossa opção foi no sentido de
considerar, no próximo ano, só aqui’o que é “exequive) e realista”.
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“Uma Missão bem explicito atua como uma mão invisível que guia os funcionários para um
trabalho independente, mas coletivo, na direção da realização dos potenciais de uma

empresa”

Kotier, 2005

MISSÃO

Prestar um serviço de qualidade à população, numa ótica de satisfação das necessidades
elementares e da melhoria das condições de vida dos seus fregueses. Estabelecer e executar
parcerias e protocolos com as instituições locais, regionais e nacionais que concorram para a
promoção, o bem-estar social e o desenvolvimento da Freguesia.

Prestar um serviço de qualidade à população, numa ótica de satisfação das necessidades
elementares e da melhoria das condições de vida dos seus fregueses. Estabelecer e executar
parcerias e protocolos com as instituições locais, regionais e nacionais que concorram para a
promoção, o bem-estar social e o desenvolvimento da Freguesia.

VISÃO

Maximizar e otimizar os fatores que potenciem de uma forma sustentada, a inclusão social e a
melhoria das condições de vida da população da freguesia.

VALO RES

Compromisso com o Cidadão

Valorização da Componente Humana

Rigor, Integridade e Transparência

Cidadania

Lealdade

União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Mas sarelos 5/35



à à

j
Piano de Atividades e Orçamento 2019

\Lk{, DA (í CL SL’n 1»
IORDI O LX) OL.RO 1 KIMSARI 1 IS

PRINCIPIOS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

Cumprir a legislação e os regulamentos aplicáveis, assegurando sempre o respeito pelas
convenções e declarações reconhecidas internacionalmente;

Zelar pelo meio ambiente através de uma atuação responsável, privilegiando a
prevenção da poluição e uma eficaz gestão dos recursos naturais

Atuar de forma transparente, adotando o princípio da precaução reconhecendo o direito
das partes interessadas em serem ouvidas;

Reconhecer os aspetos da responsabilidade social e integrar os mesmos no sistema de
gestão e no processo de tomada de decisão;

Assegurar a responsabilização pelas ações e omissões da organização e prestação de
contas pela sua conduta face às legítimas preocupações das partes interessadas;

Não utilização da Norma NP 4469-1 como fundamento para a redução dos níveis de
desempenho em Responsabilidade Social já alcançados pela organização;
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EDUCAÇÃO

“A educação é a ferramenta mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo...”

Nelson Mandeia

Temos a preocupação de no início de cada ano letivo, reunir com todos os diretores dos

estabelecimentos de ensino, situados na freguesia, com a finalidade de recolher a opinião dos

responsáveis das escolas.

Nesta rubrica o executiva para além do cumprimento das obrigações decorrentes da Lei

nQ.75/2013, relativas ao apoio financeiro às Escolas do 12. Ciclo do Ensino Básico e no âmbito das

competências delegadas, destinado às despesas de expediente e limpeza, é vontade do executivo,

num estreito relacionamento Autarquia/Escolas, propomos:

• Acompanhar e apoiar a atividade educativa da Freguesia;

• Dinamizar e apoiar Projetos Escolares e iniciativas de natureza educativa-pedagógica;

• Continuar a disponibilizar recursos humanos às Escolas EB1 da UFLOM, no âmbito do

Programa Contrato Emprego e Inserção/CEI — IEFP (um por escola —5 pessoas).

• Continuar a assegurar a realização de reparações nos estabelecimentos de educação EB1;

• Apoiar a realização do Passeio do 42 Ano;

• Manter a proximidade e a colaboração com as Associações de Pais das Escolas da

Freguesia;

• Promover o Carnaval no Parque;

• Comemorar o Dia da Criança;

• Apoiar a Festa de Natal nas Escolas (a exemplo dos anos anteriores, a cada criança das

escolas EM será dada uma lembrança);

• Colaborar com o Programa Escola Segura;

• Implementar dinâmicas de meditação e relaxamento nas escolas;
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ATL:

Em 2019, continuanos a acolher as crianças do ATL de Pontas do Bom Sucesso, de

gestão própria da Junta. Esta continua a ser uma resposta social para as crianças da

UFLOM, atualmente com 70 crianças inscritas. A procura tem justificado o aumento e

reforçado a ideia de que o investimento realizado é uma mais-valia, pelo número de

crianças e famílias apoiadas.

Importa referir que, apesar do ATL ter uma componente de apoio diário às tarefas

escolares, este continuará a exercer a sua principal função de espaço lúdico

pedagógico, proporcionando às crianças atividades lúdicas semanais, bem como nas

pausas letivas, tais como: passeios pela freguesia, colónia balnear, festa de carnaval,

dia dos avós, dia da família, entre outros.

No ano letivo 2018/2019 o projeto pedagógico assenta no “Prazer da Leitura”, sendo

desta forma dinamizadas atividades direcionadas para a leitura e para os livros.

• Implementar Programas de prevenção da saúde nas escolas;

• Semana da Europa nas escolas;

• Tertúlia Pais à Conversa - Venha tomar café à Junta

- Continuação da atividade tertúlia com os pais. Desta forma em ambiente

descontraído, convidamos os pais das crianças da freguesia a virem tomar um café à

UFLOM, este pretende ser um espaço de partilha de pais, com os pais e para pais

(encarregados de educação).
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AÇÃO SOCIAL

“Faça o que puder, com o que tem, onde estiver.”

Theodore Roosevelt

A UFWM é também caracterizada por ser uma União de Freguesias muito atenta aos problemas

sociais, desta forma continuaremos empenhados na resolução dos diversos problemas com que

os cidadãos se possam deparar, encaminhando-os se necessário para as devidas entidades.

De referir que as boas relações institucionais e a conjugação de esforços por parte de todos os

agentes sociais, permite-nos encaminhar e resolver problemas que transcendem a competência

desta autarquia.

Para além disso é nossa pretensão desenvolver iniciativas e apoiar outras de carácter social

levadas a cabo por outras entidades, de acordo com as nossas disponibilidades.

Desta forma, o Gabinete de Ação Social centrará a sua atividade nas seguintes ações:

• Gestão do Fundo de Emergência Social e Apoio a Famílias Carenciadas, através da

verba prevista em orçamento e nos casos sinalizados pelo Gabinete de Apoio Social da

UFLOM, sendo apresentados relatórios trimestrais, sobre a sua atividade.

• Continuação do apoio a famílias carenciadas da freguesia através das dádivas do Banco

Alimentar Contra a Fome;

• Manutenção da Parceria com a Polícia de Segurança Pública, no que se refere ao

acompanhamento dos Idosos mais isolados e sinalizados pelo Gabinete de Apoio Social

da Junta através do Programa Integrado de Policiamento de Proximidade (PIPP);

• Manutenção e alargamento do Programa de Apoio a Pessoas Idosas — PAPI;

• Continuar a articulação com as diversas entidades que estão no terreno (ex: GAS Porto,

FAZ RONDAS, Projeto SEIVA, entre outras) promotoras de ações de voluntariado

aproveitando as capacidades de quem tem vontade e disponibilidade para ajudar os

mais idosos e os mais carenciados;
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• Continuar o apoio na cedência de Ajudas Técnicas (camas articuladas, cadeiras de

rodas e outro tipo de materiais);

• Manter o cuidado redobrado no acompanhamento de famílias já sinalizadas num

contexto de crise social/económica;

• Manter o Gabinete de Mediação, serviço muito requerido pela população de baixos

recursos económicos e que encontram neste Gabinete o acompanhamento e apoio

nas situações jurídicas de que necessitam. Este serviço também presta apoio às

Coletividades e Associações da Freguesia;

• Manter o Gabinete de Psicologia, onde são prestados serviços de informação,

avaliação e aconselhamento em consulta individual para todas as faixas etárias;

• Manutenção do Serviço de Teleassisténcia a idosos;

• Estreitar as relações com as IPSS’s efetivando parcerias e uma eficaz colaboração;

• Distribuição de Cabazes de Natal às famílias carenciadas;

• Participação e colaboração com os diversos Grupos de Trabalho, no âmbito Núcleo de

Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do Porto (NPISA);

• Aproximação da Freguesia à Universidade, nomeadamente na organização de “Tardes

de experiências” — organização de tertúlias entre os utentes do Centros de Convívio

Massarelos e Arrábida e do Centro Social da Arrábida e os estudantes universitários;

• Manutenção do protocolo com os Bombeiros Voluntários do Porto;

• Criação da Comissão Social da Freguesia;

• Reunião de trabalho entre os membros do executivo da UFLOM e Assembleia de

Freguesia, com os membros da Comissão Restrita da CPD (Comissão de Proteção de

Crianças e Jovens), com o objetivo de sensibilizar e motivar instituições com

importância transversal no tecido social da União de Freguesias.

• Projeto Piloto Residência Partilhada para Idosos;

e Criação de bolsa de voluntariado;

• Continuação de ações de formação para cuidadores informais.
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Para além das ações acima referidas procuraremos promover ações e momentos de diversão e

reflexão, dirigidas à população sénior, mais concretamente:

• Passeio Anual da Freguesia da 3 Idade;

• Visitas a equipamentos culturais da Cidade do Porto;

• Almoço de Carnaval (Espaços Sénior);

• Sardinhada de 5. João (Espaços Sênior);

• Magusto (Espaços Sénior);

• Almoço de Natal e Ano Novo (Espaços Sénior);

• Desporto Sénior — Natação Piscinas do Clube Fluvial Portuense;

• Promover a relação intergeracional entre os utentes dos Espaços Sénior as crianças do

ATL.
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SAÚDE

“A saúde significa harmonia e é síntese de tudo que é belo.”

Thomas Carlyle

Na área da Saúde, procuraremos dar visibilidade às medidas de proteção e de promoção da saúde

pública, iremos levar a efeito as seguintes atividades:

• Reformular os serviços de enfermagem.

• Comemoração dos Dias Mundiais (relacionados com a saúde, como por ex:, Coração,

Saúde, Diabetes, entre outros);

• Projeto Freguesia com Saúde - Com a realização de rastreios e ações de sensibilização

para uma vida saudável;

• Reforço de protocolos com as Universidades e outras entidades na área da Saúde;

• Feira da Saúde 2019;

• Colaboração com os Centros de Saúde da UFLOM;

• Tertúlias da Saúde.
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JUVENTUDE

“Na luventude aprendemos, na velhice compreendemos.”

Marie von Ebner-Fschenbach

Dadas as características sociológicas e socioeconómicas desta União de Freguesias, é também

nossa preocupação implementar um conjunto de ações com vista ao desenvolvimento de

competências, nomeadamente competências profissionais e sociais, mediante:

• Realização sessões de esclarecimento sobre temas da atualidade: sexualidade,

toxicodependéncia, igualdade de género, morte, entre outros...;

• Reforço e alargamento de políticas ativas de emprego;

• Continuação da valorização das bandas musicais da União de Freguesias e outros

jovens de referência integrando-os nas atividades realizadas no âmbito da atividade

da junta.
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CULTURA

“A Cultura está acima da diferença da condição sociaL”

Confúcio

A população da freguesia encontrou nos últimos anos, várias respostas culturais, direcionada a

vários setores e públicos. A nossa intervenção consta não só na organização, como também

continuaremos a apoiar, incondicionaimente, as atividades e Instituições da aérea cultural,

devendo continuar a merecer atenção especial da autarquia, sempre nos limites que o orçamento

o permita.

Valorizar o passado é aprender com a História. Por isso, valorizar o passado e as manifestações

culturais que chegaram até aos nossos dias, é um dever e uma obrigação. A partir do nosso

património, podemos lançar estratégias que ajudem a dinamizar a nossa freguesia.

e Continuar a apoiar atividades culturais e recreativas promovidas/desenvolvidas pelas

Coletividades e Associações locais, que tanto têm dignificado a nossa

comunidade/freguesia;

e Festas de 5. João 2019;

• Vi Concurso de Fado Amador;

e Fado D’Ouro;

e Comemoração do Dia da Mulher (8 de março), homenageando uma figura pública da

freguesia que se tenha destacado no seu percurso;

• Comemoração do Aniversário do 25 de Abril;

e Apoiar a realização de festas de Cariz Religioso (por ex: 5. Martinho de Lordelo; 5.

Teimo e Santa Ana);

e Festival de Folclore Dr. Pedro Homem de Meio;

• Cantar das Janeiras 2019;

e Passeios da Freguesia (abertos à comunidade);

• Participação no Concurso de Rusgas de 5. João;

e XIII Festival de Folclore da UFLOM;
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• Comemoração do “Dia dos Avós”;

• Ciclos de exposiçâes, conferências e outros eventos culturais a dinamizar no Salão

Nobre da Junta;

e Feiras de Rua;

• Fazer parcerias com os Museus da União de Freguesias com vista à dinamização de

visitas dos alunos das escolas, bem como de pessoas carenciadas;

• Biblioteca UFLOM (implementar uma biblioteca);

• Criar e organizar percursos pedonais de visita à freguesia (percurso dos escritores,

percurso das guerras liberais, entre outros);

• Serões d’ouro - Periodicamente acolheremos os fregueses para partilhar experiências

com um Convidado de Honra;

• Vidas com História

Convidar pessoas com Histórias para contar, pessoas comuns, personalidades da

União de Freguesias, da cidade do Porto ou do país, para contar a sua história de vida.

Estas histórias visam a partilha de experiências e modos de vida, histórias que fazem a

diferença.

e Coro D’Ouro / UFLOM Coro Encanta — criação de um coro polifónico que aproxime os

fregueses e amigos da UFLOM através da prática do canto coral;

• Apoiar a edição literária, cujos temas sejam sobre a Freguesia ou cujos autores sejam

fregueses;

e Arte Urbana — apoiar e dinamizar a Arte Urbana na UFLOM
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DESPORTO e ASSOCIATIVISMO

“Eu sou parte de uma equipe.

Então quando venço, não sou eu apenas quem vence.

De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas.”

Ayftan Senna

O desporto envolve a prática voluntária de atividade fisica competitiva com uma finalidade

recreativa ou predominantemente física não competitiva com finalidade de lazer, contribuindo

para a formação, desenvolvimento físico, intelectual e psíquico, para além de ser uma forma de

inclusão social.

Pretendemos desenvolver iniciativas para que haja uma prática de atividade física para todas as

idades. É nossa intenção dar continuidade às ações já realizadas e desenvolver esforços para

apoiar as associações/coletividades na organização de atividades desportivas por elas

desenvolvidas e dirigidas à sua população alvo.

Sempre com objetivos estabelecidos mediante protocolos, atribuímos um incentivo financeiro

para o trabalho desenvolvido pelas coletividades/associações, tendo em conta o cumprimento do

Regulamento de Atribuição de Subsídios.

É importante referir que estas forças vivas da freguesia, são um elo importante entre a autarquia

e as populações.

Em 2019 é nossa intenção levar a cabo as seguintes atividades:

• Feira do Associativismo — Convidaremos as associações da freguesia a fazer a

mostra do seu trabalho, nomeadamente as suas áreas de atuação, como o

desporto, cultura, etnografia, música, entre outros.

• Regata;

• Freguesia em Movimento;

• Apoio ao desporto adaptdo;

• Apoio logístico e de transporte às atividades das instituições/associações;

• Encontro entre associações “Associações em Movimento”;

• Apoio contínuo ao desenvolvimento das atividades das associações e

instituições da União de Freguesias;

Uniào das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos 16/35
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ORGANIZACÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS

“Temos que ser sábios o suficiente para a tomada de decisão,

por mais simples que seja, terá consequências complexas.”

Fábio Santos

A gestão de proximidade com a população é uma premissa constante deste executivo. A União

das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, tem um reconhecido papel na construção social

e de diálogo com a comunidade, quer ao nível do atendimento e horários, quer ao nível da

disponibilidade e do regime de “porta aberta” para todos os procuram.

O nosso dia a dia deve ser pautado por um serviço de qualidade, que deverá ser traduzido não só

pelo atendimento como pelas instalações. Se no atendimento temos uma equipa de

colaboradores verdadeiramente excecional e moldável às tarefas que todos os dias surgem,

mantemos a determinação de que sedeados em melhores instalações daríamos maior ênfase ao

trabalho desenvolvido.

Continua a ser vontade do executivo criar condições para manter o padrão de qualidade dos

serviços prestados ao cidadão, promovendo e apoiando-se nas novas tecnologias, na

modernização administrativa e na formação dos seus recursos humanos. Assim esta intenção é

consubstanciada no seguinte:

• Formação continua para os colaboradores da UFLOM;

• Melhorar as potencialidades da página Web da freguesia (www.uf

lordeloouromassarelos.pt), pretendendo que esta reflita toda a atividade desenvolvida,

quer seja apoiada ou organizada;

• Continuar a considerar as observações e sugestões apontadas pelos cidadãos e dar a

máxima atenção e realizar os devidos ajustes;

• Dar continuidade ao Sistema de Gestão de Qualidade e de Responsabilidade Social em

todos os serviços.
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• Manter a colaboração com IEFP, para o acolhimento de jovens e de adultos

desempregados, possibilitando-o exercício de funções adequadas às suas qualificações,

beneficiando de uma experiência em contexto real de trabalho;

• Manter a colaboração com a Direção Geral Reinserção e Serviços Prisionais;

• Dar continuidade à parceria existente com instituições da freguesia no que respeita ao

acolhimento de estagiários (ex: Somos Nós, Escolas, entre outras);

• Realização de reuniões de trabalho com colaboradores.
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POLÍTICAS DE INFORMACÃO E PROXIMIDADE

No que respeita às políticas de informação e proximidade, a União de Freguesias pretende:

• Implementação do orçamento participativo em 2019, para as ações referentes a 2020;

• Descentralização das reuniões do executivo e assembleias de freguesia;

• Criação de encontros com os novos fregueses originários de países estrangeiros - sessões

de esclarecimento- informar os cidadãos estrangeiros dos seus direitos, nomeadamente

no que concerne à intervenção cívica;

• Criação de um balcão de informação específico para novos fregueses (no espaço do

cidadão).

EMPREENDEDORISMO E INOVACÃO

• Criar um Gabinete de Apoio ao Empreendedor (que funcionará uma vez por semana,

mediante marcação prévia);

• Desenvolver feiras para os pequenos artesãos da freguesia;

• Desenvolver atividades com os comerciantes da freguesia:

- Apoio na criação de cartão de cliente;

- Apoio na criação de campanhas - comércio de proximidade.

União dos Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos 19/35



• • .e÷
G. Plano de Atividades e Orçamento 2019

IN\O flks RIGULSLAS Dt
IÉCtLO[iQUROF 34SÇ&ZELOS

HABITAÇÃO e SEGURANÇA

Nesta rubrica o executivo para além das suas competências legais, continuará a sinalizar as

situações que nos são reportadas pelos moradores e por nós identificadas junto dos serviços da

Câmara Municipal do Porto que terão sempre o acompanhamento do Gabinete de Ação Social da

Freguesia bem como do Gabinete de Mediação.

A mesma postura será adotada sempre que se justifique, junto das instituições, competentes

quando forem detetadas situações irregulares na Freguesia as quais necessitam, em muitos casos,

de rápidas e eficazes intervenções ao nível:

• Requalificação dos Bairros da Pasteleira e do Bairro do Bom Sucesso;

• Substituição da cobertura de amianto nos Bairros da Mouteira e no Bairro Bessa Leite;

• Continuar a dinamização da intervenção comunitária com o objetivo de melhorar e

apoiar todo o processo de realoiamento das famílias residentes no Bairro do Aleixo;

• Face à mobilidade da toxicodependência, solicitar a necessária flexibilidade das forças

de segurança nos locais mais expostos ao seu tráfico.

No capítulo da Segurança iremos continuar, de forma ativa, a intervir junto da Câmara Municipal

do Porto e das entidades competentes, de forma a fazer cumprir os horários de funcionamento

da restauração e similares, evitar o uso abusivo da via pública, bem como o reforço da segurança

e patrulhamento da freguesia.
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AMBIENTE

“Eu sou o que me cerca. Se eu não preservar o que me cerca, eu não me preservo.”

José Ortega y Gasset

Para além das iniciativas que pretendemos levar a efeito, é estratégica a articulação com a Câmara

Municipal do Porto e com a empresa LIPOR, na manutenção e cuidados ao nível da Higiene Urbana

e manutenção das zonas ajardinada5.

Iremos continuar a apoiar e estimular as seguintes ações:

• Promover a realização eficaz da manutenção dos espaços verdes existentes na área da

nossa freguesia.

• Sensibilizar a população para a obrigatoriedade do licenciamento de canídeos,

vacinação, recolha de dejetos depositados em espaço público.

• Reforçar junto da CMP a solicitação da instalação de equipamentos para recolha de

dejetos animais, bem como a maior fiscalização pelas autoridades competentes dos

infratores;

• Celebrar em sintonia com as escolas o Dia Mundial do Ambiente (5 de Junho).

• Continuar a divulgação e promoção do Parque da Pasteleira, realizando neste espaço

algumas atividades da Junta como Festa de Carnaval, Prova de Orientação, destinada

às crianças de todas as Escolas (em colaboração com a Porto l.azer), etc..

• Festival da Água, no âmbito das Comemorações do Dia da Água (22/Março), em

colaboração com o Clube Fluvial Portuense e destinado a todas as crianças das Escolas

do 1. e 2. Ciclo da Freguesia;

• Promover atividades ambientais em articulação com a LIPOR;

• Participação no Projeto “Operação Tampinhas”

• Promover atividades ambientais em articulação com os Centros Ambientais da

Pasteleira e Palácio de Cristal;

• Reforçar a colocação de ecopontos na área da Freguesia;
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• Reforçar a articulação com a CMP, na área da limpeza urbana, sinalizando situações

urgentes de intervenção;

• Organizar campanhas de sensibilização que incentivem a população a cuidar de áreas

comuns aos condomínios, a preservar da melhor forma o Ambiente, para que

possamos tirar a maior rentabilidade dos meios ao nosso alcance;

• Dia dos Oceanos (8 de junho) — uma festa para toda a família, onde serão celebrados

os Oceanos, a sua importância e temas como a ecologia, a sustentabilidade e a

consciencialização das medidas para manter limpo este importante recurso.

• Adesão ao Projeto Freguesia + Eficiente — Freguesias pela Eficiência Energética, tem

subjacente o objetivo de desafiar as Juntas/Uniões de Freguesia de Portugal a fazerem

um diagnóstico dos seus consumos energéticos a fim de os poder reduzir, tornando-

se assim mais eficientes na sua gestão.

O objetivo deste programa passa assim por tornar a nossa União de Freguesia mais

eficiente no consumo da energia elétrica com efeitos duradouros, traduzindo-se em

vantagens ambientais e económicas.

Para a concretização dos objetivos previstos no programa, o executivo e colaboradores

desta União de Freguesias vão ter à disposição meios para melhorar o seu

conhecimento em eficiência energética, nomeadamente: formação na área da

eficiência energética, permitindo melhorar o seu desempenho energético e financeiro;

uma plataforma online de diagnóstico e gestão dos consumos, disponível 24 horas por

dia; formação integrada na utilização da plataforma online de gestão energética.

União das Freguesias de Lordeio do Ouro e Massarelos 22/35



Piano de Atividades e Orçamento 2019

L”ao [M5 rrna.s,s Di
-

LCX[Ø CX) (flOL IIASÇAMIOS

PATRIMONIO. INFRAESTRUTURAS E CONSERVACÃO DE ESPACOS PÚBI.ICOS

Em reunião prévia deste executivo, ficou estabelecido o compromisso de serem realizadas em

2019 as seguintes obras de intervenção/requalificação, nos seguintes locais:

Património

• Inicio da reabilitação do edifício de Vilar para a “Casa da Freguesia”;

• Modernização e reorganização dos serviços no edifício de Lordelo do Ouro (Sede

U ELO M);

• Adaptação do edifício de Massarelos para uma maior acessibilidade e eficiência

funcional, bem como realizar obras de conservação, ao nível do interior e exterior do

Edifício;

• Centro de Convívio de Massarelos - Modernização do Centro de Convívio de

Massarelos, no edifício do polo de Massarelos.

• Centro de Dia e Centro de Convívio da Arrábida — Reabilitação e Modernização do

edifício na Rua da Arrábida, de forma a dotar o mesmo de maior segurança,

funcionalidade e conforto para os idosos.

Cemitério de Iordelo do Ouro.

As ações a manter e a desenvolver neste âmbito serão as seguintes:

• Construção de mais ossários, columbários;

• Criação do jardim da Paz, espaço para colocação de cinzas;

• Colocação de bancos de jardim para apoio aos utilizadores do cemitério;

• Reforço da recolha seletiva de resíduos orgánicos, incentivando a separação sistemática

de restos de flores, plásticos e velas;

• Colocação de medidas de proteção contra roubos;
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• Melhor aproveitamento de espaço (vulgo Pirâmide) para realização de cerimónias

ecuménicas.

Outros equipamentos

No âmbito do contrato inter-administrativo com a CMP:

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

• Conservação e manutenção dos Balneários do Largo da Maternidade;

Infraestruturas e Conservação de Espaços Públicos

Este item dependerá em grande parte da Câmara Municipal do Porto e de outras entidades.

Contudo envidaremos esforços e estaremos disponíveis para cooperar e ajudar com estas

entidades na resolução de alguns problemas. Foram já identificadas as seguintes situaçõe5:

• Proposta de elaboração de estudo em conjunto com o Hospital de 5. António, INEM e

Estradas de Portugal/lnfraestruturas de Portugal para agilizar o acesso de ambulâncias

e outros veículos de emergência.

• Reforçar o pedido de intervenção e reabilitação da Rua de Serralves e Rua de Cima;

• Reforçar o pedido de intervenção e reabilitação dos passeios e Rua Barbosa du Bocage;

• Reforçar o pedido de intervenção e reabilitação da Rua do Bom Sucesso;

• Reforçar o pedido de pavimentação e reabilitação de todas as ruas e passeios da

UFLOM, que necessitem de ser intervencionadas;

• Solicitar a requalificação da Via Panorâmica e Arruamento de ligação entre o

empreendimento da Associação dos Moradores de Massarelos e a Faculdade de

Arquitetura;

• Solicitar à EDP revisão completa da iluminação pública existente na freguesia,

existindo locas onde a mesma é claramente deficitária;

• Intervir junto da APDL na avaliação da colocação de proteção na zona pedonal do

Ouro;
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• Solicitar a colocação de coberturas, para-ventos e bancos as nas paragens de

transportes públicos;

• Reforçar o pedido para uma melhoria da qualidade dos melhores serviços dos STCP,

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

alargados e com menores tempos de espera, bem como o reforço das linhas

existentes, nomeadamente da linha 207 e o seu funcionamento ao fim-de-semana;

• Manter junto da APDL a exigência de que se crie condições adequadas, de conforto e

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

• Reforçar junto das autoridades competentes o pedido de reativação dos elevadores

da Ponte da Arrábida para possibilitar uma melhor mobilidade entre a zona alta e baixa

da Freguesia.

“Em política, você não tem que contar com quem é a favor e quem é contra. Você tem que

transformar quem é contra, a favor. Tem que argumentar”

Fernando Cardoso
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Nota Final:

Plano de Atividades e Orçamento 2019

Como nota de reflexão final referiremos que apesar da contínua motivação deste executivo na
implementação e concretiza ção deste Plano, este poderá sofrer algumas contrariedades, tendo
em atenção que a concretização de alguns objetivos depende em grande medida de terceiros.

Da parte do executivo continuaremos empenhados no prestação de um serviço público de
qualidade e na contínua identificação das necessidades da comunidade e, mais que tudo, na
resposta célere às mesmas.

Na elaboração deste Plano de Atividades e Orçamento, tivemos em conta algumas das
sugestões apresentadas pelos grupos partidários com representação na Assembleia de
Freguesia.

Assim, submetemos à apreciaçào e aprovação da Assembleia de Freguesia, o Plano de
Atividades e Orçamento paro o ano 2019, na expectativa de que mereçam, dos seus elementos,
a confiança e uma aceitação positiva afim de garantir o normalfuncionamento da autarquia.

Secretário -

Tesoureiro

Vogal

Vogal

Vogal

Vogal

O presente documento foi aprovado por unanimidade, em reunião de executivo da União das
Freguesia de Lordelo do Oujo e Massarelos, no dia 27 de novembro de 2018.

Presidente -
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DIREITO DE OPOSIÇÃO — LEI n2.24/98

Em cumprimento ao estipulado com o Estatuto do Direito de Oposição, foi solicitada a
colaboração de todos os grupos partidários com assento na Assembleia de Freguesia, que nos
fizeram chegar as suas sugestões:

SUGESTÕES DO P5 (Partido Socialista)

Dinamizar uma intervenção comunitária com o objetivo de melhorar e apoiar todo o processo
de realojamento das famílias residentes no Bairro do Aleixo. Verifica-se uma degradação do
espaço habitacional, espaços comuns e zonas envolventes e considera-se essencial a presença
diária de uma equipa multidisciplinar (psicólogo, assistente social, enfermagem, técnico de
manutenção, de limpeza entre outros) para agir e não permitir um maior desgaste de toda a
comunidade. Esta cooperação da união de freguesias irá permitir uma maior proximidade e
reforço das relações e confiança mútuas.

SUGESTÕES DA CDU (Coligação Democrática Unitária)

1—Administração Geral

1.1 - Cemitério

Elaborar estudos no sentido da instalação de uma capela mortuária ecuménica.

Estudar a colocação de “bancos de jardim” para descanso dos visitantes.

2 - Funções Sociais

2.1 - Educação

Repensar a educação infantil, inclusive ao nível de creches, apostando-se nas ótimas instalações
do Jardim-de-infância da Rua do Estoril/Rua de Âncora.
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Dar particular atenção à defesa da emblemática Escola Secundária Infante D. Henrique.

2.2 - Ação Social

Face ao aumenta continuado das carências sociais, reforçar o apoio à ADILO para que esta
alargue a sua ação.

Aumentara apoio às diferentes instituições que intervêm na área social.

Melhorar os cuidados a idosos, nomeadamente no combate à solidão noturna e de fim—de
semana (centro de noite, refeições), em coordenação com instituições para isso vocacionadas, e
aproveitando-se instalações administradas pela junta/ADILO.

Face à crescente necessidade, procurar incentivar a criação de um Lar de Idosos.

Reclamar da CMP ajusto e necessário apoio para as obras de ampliação da Obra Social de Nossa
Senhora da Boa Viagem destinadas à construção de um Lar Residencial e Centro de Atividades
para jovens e adultos com deficiência.

2.3 - Saúde

Estender os cuidados de Enfermagem a outras zonas das freguesias.

3—Serviços Coletivos

3.1 - Habitação/Urbanismo

Exigir que a requalificação dos nossos bairros sociais prossiga, nomeadamente no da Pasteleira
e no do Bom Sucesso.

Exigir das autoridades competentes a retirada das coberturas de amianto dos Bairros de Bessa
Leite e da Nova Urbanização das Condominhas.

Exigir que se respeite os interesses e a vontade da freguesia no novo PDM, em todas as
componentes, que a ela digam respeito.

Exigir uma rápida solução para o Bairro do Aleixo com respeito pelos direitos e interesses dos
seus moradores e da cidade e sem cedências aos grandes interesses e à especulação imobiliária.

Defender que no novo Bairro Rainha D. Leonor se respeite os direitos e os interesses de quem lá
mora.
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Exigir que a CMP recupere as habitações que possui no Bairro Social da Arrábida e Colónia de
Viterbo de Campos.

Lutar contra a construção inadequada e pugnar pela defesa do interesse público nos projetos
urbanísticos, da “Selminho”, nos terrenos do Aleixo, nos terrenos da EDP no Ouro e noutros.

Defender junto da CMP a concessão de isenção do IMI para as Associações de Moradores da
freguesia com habitação construída.

3.2 - Arruamentos

Exigir junto das entidades competentes:

Que rapidamente se faça a intervenção (parcial) já anunciada para a Rua de Serralves e que a
intervenção se estenda a toda a rua e também à Rua de Cima.

Que se pavimente a Rua do Alto da Arrábida e a Travessa da Arrábida.

Um projeto global para requalificação da degradada Via Panorâmica.

Melhoria da ligação pedestre entre o bairro da Associação de Moradores de Massarelos e a Rua
do Campo Alegre, via Faculdade de Arquitetura, nomeadamente no que respeita à iluminação e
ao pavimento.

Dotar a ligação entre a Rua de Entre Campos, Rua de Viterbo de Campos e Rua do Gólgota de
condições de segurança, iluminação e pavimento.

Rápidas intervenções nos pavimentos das ruas mais degradadas, com especial atenção às ruas
intervencionadas por outras entidades.

Continuar a pavimentação das ruas interiores dos Bairros e dos empreendimentos das
Associações de Moradores.

Exigir que os passeios sejam pavimentados.

Eliminar o perigo das ruas movimentadas sem passeio ou com passeias deteriorados, com
urgência específica junto a escolas (ex. Rua de Barbosa du Bocage/Escola do Bom Sucesso).

Que os passeias sejam para as pessoas e que se acabe com o estacionamento sem regras.

Que se reavalie com carácter de urgência a evidente falta de proteção em todo o cais da
marginal.

Exigir que as intervenções planeadas no projeto Rua Direita para as ruas da Granja de Lordelo e
do Bairro Social da Arrábida e Colónia Viterbo de Campos não sejam adiadas.

União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos 29/35



- Piano de Atividades e Orçamento 2019
UNIÃO (AS IR’ II SIM DI

lORDE LO DO DI RO 1 S1&SS.SRI OS

3.3 -Trânsito

Exigir das autoridades que:

Sejam colocadas passadeiras com iluminação e sinalização destacada em toda a extensão da
Rua do Campo Alegre, nomeadamente nas que já existem junto ao acesso à Ai e ao Centro
Comercial e estudar a possibilidade de nestas pela sua extensão subdividi-las em 2 lanços.

A CMI’, a fim de diminuir a sinistralidade, aumentando a visibilidade de quem circula, estude a
possibilidade de eliminar um lugar de estacionamento a montante de cada passadeira.

Se repense o tráfego nas ruas mais congestionadas e próximas das grandes vias que cruzam
Lordelo e Massarelos (acesso VCI/Ponte de Arrábida/Marginal).

Se estude a circulação nas ruas estreitas, impondo sentido único e estacionamento planeado.

Se analise o estacionamento caótico no interior dos bairros.

Se estude disciplinar o estacionamento abusivo junto às casas nas zonas de maior pressão
turística (ex.: Rua do Ouro, Rua de Sobreiras, etc.).

Se repense a zona pedonal da marginal para acabar com o conflito entre ciclistas e quem lá
caminha (causada pela pseudo ciclovia).

Se repense na circulação no Largo do Ouro/Rua do Aleixo/ Rua do Senhor da Boa Morte.

Se indique na Rua do Senhor da Boa Morte junto à Quinta da Murta, a largura da artéria.

A CMP ausculte a junta de freguesia e a tenha em conta, quanto às áreas de estacionamento
pago e da sua eventual expansão (parcómetros).

Se reverta a recente proibição do estacionamento/paragem no Bairro das Condominhas.

3.4-Iluminação

Exigir dos poderes que:

Se ilumine eficientemente as passadeiras nas ruas de mais movimento (Rua do Campo
Alegre, Rua do Ouro, Rua de Diogo Botelho, etc..).

A iluminação pública abarque a totalidade das freguesias.

Se repense a iluminação dos jardins (ex. Rua de Manuel Bandeira).
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Se coloque iluminação no caminho entre a Rua de Paulo da Gama e a Rua de Sobreiras.

Se elimine a ineficácia de candeeiros altos tapados pelo arvoredo, fenómeno que
escurece e agrava a insegurança e o perigo quando se caminha à noite por várias ruas da
freguesia.

Se reconstrua a iluminação de chão no jardim da Rua Aleixo da Mota/Rua de D. Pedro de
Meneses em frente ao Fluvial.

3.5 - Transportes Públicos

Dotar as dezenas de paragens dos transportes com condições de conforto: cobertura, para-
vento, banco.

Exigir melhores serviços da STCP, nomeadamente nas carreiras ZL e ZM, para as zonas mais
inacessíveis, horários mais alargados e com menores tempos de espera.

Exigir que a carreira 207 funcione também ao fim de semana.

Exigir que o serviço de transportes ao fim de semana seja signiticativamente melhorado.

Exigir que a STCP na Rua do Ouro ative o serviço de elétrico utilizando as paragens com abrigo
que já existem.

Manter junto da APDL a exigência de que se crie condições adequadas, de conforto e qualidade,
na estação da ligação fluvial (Ouro-Afurada).

Exigir das autoridades que se equacione a reativação dos elevadores da Ponte da Arrábida para
possibilitar melhor mobilidade entre a zona alta e baixa da freguesia.

3.6 - Ambiente

Defender primordialmente a qualidade de vida dos residentes numa política de sustentabilidade
das atividades económicas mais recentes (turismo, restauração).

Dinamizar o Parque da Pasteleira e estar atentos à dinamização prometida para a Casa Chá.

Continuar a despoluição da Ribeira da Granja e o arranjo das suas margens (Rua do Grijá,
Penouços).

Limpeza e renaturalização da ribeira da Rua dos Moinhos.

Exigir a demolição dos edifícios não recuperáveis e terraplanagem dos terrenos até à
intervenção definitiva.
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Exigir eficiente trabalho dos serviços de recolha e de limpeza dos ecopontos na freguesia com
particular atenção aos localizados em zonas de atividades poluentes (peixaria, etc.) e de alguma
visibilidade (p.e., Rua de Guerra Junqueiro/Avenida da Boavista).

Instalar recipientes para os pescadores desportivos e sensibilizá-los para a limpeza.

Corrigir o relvado, pavimento, bancos e monumentos no Jardim do Cálem.

Dar uso adequado aos terrenos camarários abandonados (Travessa da Arrábida, Bairro da
Mouteira, Rua do Alto da Arrábida etc.) incentivando a sua ocupação com hortas municipais.

Exigir a consolidação do muro de suporte do terreno junto à Fundação Portugal-África sobre a
Rua da Pasteleira.

Exigir dos serviços competentes podas oportunas do arvoredo, reivindicação constante dos
moradores (ex.: Rua de Manuel Bandeira, Rua Figueira da Foz, Pasteleira Sul, etc.).

3.7 - Património

Denunciar o desleixo e exigir intervenções no património histórico.

Lutar pela rápida classificação de património histórico, religioso existente na freguesia.

Não desistir de lutar para que locais com história (nomeadamente do Cerco do Porto) sejam
devidamente assinalados: Flecha dos Mortos, Trincheira, Forte de Serralves, Forte do Pasteleiro.

Exigir que se conclua o arranjo do Cais/Estaleiro do Ouro colocando-se adequada vedação na
plataforma junto ao “habitual” palco das Festas de 5. João.

Manter a defesa do património imaterial da comunidade piscatória do Ouro.

Revitalizar os Caminhos do Romântico.

Pela sua história, não ignorar o destino da Manutenção Militar e demais edifícios na Rua do
Ouro e na Rua da Cordoaria Velha.

4—Serviços Culturais, Recreativos, Desportivos, Lazer

4.1 - Desporto

Procurar sinergias entre os clubes com instalações desportivas e as outras coletividades e
população.
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Induzir o desporto implantando instalações informais nos locais mais adequados e necessitados
desses equipamentos.

Criar um espaço polivalente, para a cultura e arte, formação desportiva e de apoio a instituições
sem sede social.

Criar um protocolo de utilização do estádio e pavilhão universitário pelas associações e
moradores da freguesia.

4.2 - Associativismo

Apoiar as instituições reconhecendo o seu importante papel na comunidade.

Estender às coletividades a ação do gabinete de mediação.

4.3 — Cultura

Face à presente realidade, que rapidamente se dote a freguesia de Lordelo do Ouro de um
polivalente salão de Cultura.

Apoiar as edições literárias cujos temas sejam sobre as freguesias desta União ou cujos autores
sejam fregueses.

5 - Outras intervenções

Face à mobilidade da toxicodependência, solicitar a necessária flexibilidade das forças de
segurança nos locais mais expostos ao seu tráfico.

Lutar para que se instale uma esquadra ou um posto da PSP na união das freguesias.

Descentralização das Assembleias de Freguesia realizando-as em diferentes locais de Lordelo e
de Massarelos.

Beneficiações dos parques infantis.

Ter presente a necessidade de se dar um destino adequado ao imóvel da junta da Rua Ciríaco
Cardoso/Rua do Professor Augusto Nobre.
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SUGESTÕES DO BE (Bloco de Esquerda)

1) Implementação de um diagnóstico local sobre cuidadoras e cuidadores de pessoas idosas na
freguesia, que permita obter um mapeamento da situação no território, no sentido de dar os
primeiros passos para a criação de uma Rede de Cuidadores na cidade. O Porto tem 220 pessoas
idosas para cada 100 jovens (2015), muitas delas com problemas sérios de isolamento e o apoio
que estas cuidadores e estes cuidadores prestam tem tanto de valioso como de vulnerabilizante
(esta proposta mantém-se relativamente ao ano anterior, dado manter-se essa necessidade).

2) Esclarecimento público sobre o processo relativo ao Bairro do Aleixo: promover sessões de
esclarecimento sobre o processo inerente a esta situação que há tanto tempo fustiga a
freguesia, das quais devem emanar recomendações a fazer-se chegar à Câmara Municipal.

3) Contabilização dos dispensadores de ‘sacos-cão’ na freguesia, no sentido de apresentar à
Câmara Municipal uma proposta para a substituição dos sacos de plástico por sacos
biodegradáveis.
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Margarida Fernandes

De: Pedro Sequeira <pedrosequeira.ps@gmail.com>
Enviado: 5 de novembro de 2018 18:16
Para: ma rga ridafe rna ndes@ uf- lo rdel oou ro massa relos.pt
Cc: PS Marco Lacomblez; P5 Paula Silva Roseira; mariabritoamorim@sapo.pt
Assunto: Fwd: Plano de Atividades e Orçamento para 2019
Anexos: imageool .png; estatuto-do-direito-de-oposicao.pdf

Exma. Sra. Dra. Margarida Fernandes,

A proposta que o Partido Socialista gostaria de ver incluída no Plano de Atividades é:

Dinamizar uma intervenção comunitária com o objetivo de melhorar e apoiar todo o processo de
realojamento das famílias residentes no Bairro do Aleixo. Verifica-se uma degradação do espaço
habitacional, espaços comuns e zonas envolventes e considera-se essencial a presença diária de uma
equipa multidisciplinar (psicólogo, assistente social, enfermagem, técnico de manutenção, de limpeza
entre outros) para agir e não permitir uma maior desgaste de toda a comunidade. Esta cooperação da
união de freguesias irá permitir uma maior proximidade e reforço das relações e confiança mutuas.

Com os meus melhores cumprimentos,
Atentamente,

António Pedro L 5 M Pinto

Forwarded message
From: Paula Silva Roseira <op6O36leiwguintadoinfantado.pt>
Date: sexta, 2/11/2018 à(s) 14:28
Subject: Plano de Atividades e Orçamento para 2019
To: <pedrosegueirapsgmailcom>, P5 - Marco Lacomblez Leitão <lacomblezleitao(netcabo.pt>

Envio e-mau da Junta conf mensagem WhatsApp
Abraço
Paula Silva Roseira

Enviado do meu iPad

Início da mensagem reencaminhada:

De: Margarida Fernandes <margaridafernandesuf-lordeloouromassarelos.t>
Data: 2 de novembro de 2018, 14:26:33 WET
Para: <proseira guintadoinfantado.pt>
Assunto: FW: Plano de Atividades e Orçamento para 2019
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Ex.a Sr. Presidente

da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Lordelo do Ouro e de Massarelos,

Ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, a CDU vem propor medidas que crê, se incluídas
no Plano de Atividades para 2019, melhorariam a qualidade de vida dos Lordelenses e dos
Massarelenses.
Sobre o Orçamento, a CDU entende que será de bom senso que seja equilibrado e rigoroso,
apostando no investimento reprodutivo e racionalizando os custos.

1 — Administração Geral

1.1 - Cemitério

Elaborar estudos no sentido da instalação de uma capela mortuária ecuménica.

Estudar a colocação de “bancos de jardim” para descanso dos visitantes.

2 - Funções Sociais

2.1 - Educação

Repensar a educação infantil, inclusive ao nível de creches, apostando-se nas ótimas instalações

do Jardim-de-infância da Rua do Estoril/Rua de Âncora.

Dar particular atenção à defesa da emblemática Escola Secundária Infante D. Henrique.

2.2 - Acão Social

Face ao aumento continuado das carências sociais, reforçar o apoio à ADILO para que esta

alargue a sua ação.

Aumentar o apoio às diferentes instituições que intervêm na área social.

Melhorar os cuidados a idosos, nomeadamente no combate à solidão noturna e de fim—de

semana (centro de noite, refeições), em coordenação com instituições para isso vocacionadas, e

aproveitando-se instalações administradas pela junta/ADILO.

Face à crescente necessidade, procurar incentivar a criação de um Lar de Idosos.

Reclamar da CMP o justo e necessário apoio para as obras de ampliação da Obra Social de Nossa

Senhora da Boa Viagem destinadas à construção de um Lar Residencial e Centro de Atividades

para jovens e adultos com deficiência.

2.3 - Saúde

Estender os cuidados de Enfermagem a outras zonas das freguesias.
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3 — Serviços Coletivos

3.1 - Habitação/Urbanismo

Exigir que a requalificação dos nossos bairros sociais prossiga, nomeadamente no da Pasteleira e

no do Bom Sucesso.

Exigir das autoridades competentes a retirada das coberturas de amianto dos Bairros de Bessa

Leite e da Nova Urbanização das Condominhas.

Exigir que se respeite os interesses e a vontade da freguesia no novo PDM, em todas as

componentes, que a ela digam respeito.

Exigir uma rápida solução para o Bairro do Aleixo com respeito pelos direitos e interesses dos

seus moradores e da cidade e sem cedências aos grandes interesses e à especulação imobiliária.

Defender que no novo Bairro Rainha D. Leonor se respeite os direitos e os interesses de quem lá

mora.

Exigir que a CMP recupere as habitações que possui no Bairro Social da Arrábida e Colónia de

Viterbo de Campos.

Lutar contra a construção inadequada e pugnar pela defesa do interesse público nos projetos

urbanísticos, da “Selminho”, nos terrenos do Aleixo, nos terrenos da EDP no Ouro e noutros.

Defender junto da CMP a concessão de isenção do IMI para as Associações de Moradores da

freguesia com habitação construída.

3.2 - Arruamentos

Exigir junto das entidades competentes:

Que rapidamente se faça a intervenção (parcial) já anunciada para a Rua de Serralves e que a

intervenção se estenda a toda a rua e também à Rua de Cima.

Que se pavimente a Rua do Alto da Arrábida e a Travessa da Arrábida.

Um projeto global para requalificação da degradada Via Panorâmica.

Melhoria da ligação pedestre entre o bairro da Associação de Moradores de Massarelos e a Rua

do Campo Alegre, via Faculdade de Arquitetura, nomeadamente no que respeita à iluminação e

ao pavimento.

Dotar a ligação entre a Rua de Entre Campos, Rua de Viterbo de Campos e Rua do Gólgota de

condições de segurança, iluminação e pavimento.

Rápidas intervenções nos pavimentos das ruas mais degradadas, com especial atenção às ruas

intervencionadas por outras entidades.

Continuar a pavimentação das ruas interiores dos Bairros e dos empreendimentos das

Associações de Moradores.
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Exigir que os passeios sejam pavimentados.

Eliminar o perigo das ruas movimentadas sem passeio ou com passeios deteriorados, com

urgência específica junto a escolas (ex. Rua de Barbosa du Bocage/Escola do Bom Sucesso).

Que os passeios sejam para as pessoas e que se acabe com o estacionamento sem regras.

Que se reavalie com carácter de urgência a evidente falta de proteção em todo o cais da marginal.

Exigir que as intervenções planeadas no projeto Rua Direita para as ruas da Granja de Lordelo e

do Bairro Social da Arrábida e Colónia Viterbo de Campos não sejam adiadas.

3.3 -Trânsito

Exigir das autoridades que:

Sejam colocadas passadeiras com iluminação e sinalização destacada em toda a extensão da Rua

do Campo Alegre, nomeadamente nas que já existem junto ao acesso à Ai e ao Centro Comercial

e estudar a possibilidade de nestas pela sua extensão subdividi-las em 2 lanços.

A CMP, a fim de diminuir a sinistralidade, aumentando a visibilidade de quem circula, estude a

possibilidade de eliminar um lugar de estacionamento a montante de cada passadeira.

Se repense o tráfego nas ruas mais congestionadas e próximas das grandes vias que cruzam

Lordelo e Massarelos (acesso VCI/Ponte de Arrábida/Marginal).

Se estude a circulação nas ruas estreitas, impondo sentido único e estacionamento planeado.

Se analise o estacionamento caótico no interior dos bairros.

Se estude disciplinar o estacionamento abusivo junto às casas nas zonas de maior pressão

turística (ex.: Rua do Ouro, Rua de Sobreiras, etc.).

Se repense a zona pedonal da marginal para acabar com o conflito entre ciclistas e quem lá

caminha (causada pela pseudo ciclovia).

Se repense na circulação no Largo do Ouro/Rua do Aleixo/ Rua do Senhor da Boa Morte.

Se indique na Rua do Senhor da Boa Morte junto à Quinta da Murta, a largura da artéria.

A CMP ausculte a junta de freguesia e a tenha em conta, quanto às áreas de estacionamento pago

e da sua eventual expansão (parcómetros).

Se reverta a recente proibição do estacionamento/paragem no Bairro das Condominhas.

3.4 - Iluminação

Exigir dos poderes que:

Se ilumine eficientemente as passadeiras nas ruas de mais movimento (Rua do Campo Alegre,

Rua do Ouro, Rua de Diogo Botelho, etc..).

A iluminação pública abarque a totalidade das freguesias.



*

CDU - Coligação Democrática Unitária PCP-PEV

Se repense a iluminação dos jardins (ex. Rua de Manuel Bandeira).

Se coloque iluminação no caminho entre a Rua de Paulo da Gama e a Rua de Sobreiras.

Se elimine a ineficácia de candeeiros altos tapados pelo arvoredo, fenómeno que escurece e

agrava a insegurança e o perigo quando se caminha à noite por várias ruas da freguesia.

Se reconstrua a iluminação de chão no jardim da Rua Aleixo da Mota/Rua de D. Pedro de

Meneses em frente ao Fluvial.

3.5 - Transportes Públicos

Dotar as dezenas de paragens dos transportes com condições de conforto: cobertura, pára-vento,

banco.

Exigir melhores serviços da STCP, nomeadamente nas carreiras ZL e ZM, para as zonas mais

inacessíveis, horários mais alargados e com menores tempos de espera.

Exigir que a carreira 207 funcione também ao fim de semana.

Exigir que o serviço de transportes ao fim de semana seja significativamente melhorado.

Exigir que a STCP na Rua do Ouro ative o serviço de elétrico utilizando as paragens com abrigo

que já existem.

Manter junto da APDL a exigência de que se crie condições adequadas, de conforto e qualidade,

na estação da ligação fluvial (Ouro-Afurada).

Exigir das autoridades que se equacione a reativação dos elevadores da Ponte da Arrábida para

possibilitar melhor mobilidade entre a zona alta e baixa da freguesia.

3.6 - Ambiente

Defender primordialmente a qualidade de vida dos residentes numa política de sustentabilidade

das atividades económicas mais recentes (turismo, restauração).

Dinamizar o Parque da Pasteleira e estar atentos à dinamização prometida para a Casa Chá.

Continuar a despoluição da Ribeira da Granja e o arranjo das suas margens (Rua do Grijó,

Penoucos).

Limpeza e renaturalização da ribeira da Rua dos Moinhos.

Exigir a demoLição dos edifícios não recuperáveis e terraplanagem dos terrenos até à

intervenção definitiva.

Exigir eficiente trabalho dos serviços de recolha e de limpeza dos ecopontos na freguesia com

particular atenção aos localizados em zonas de atividades poluentes (peixaria, etc.) e de alguma

visibilidade (p.e., Rua de Guerra Junqueiro/Avenida da Boavista).
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Instalar recipientes para os pescadores desportivos e sensibilizá-los para a limpeza.

Corrigir o relvado, pavimento, bancos e monumentos no jardim do Cálem.

Dar uso adequado aos terrenos camarários abandonados (Travessa da Arrábida, Bairro da

Mouteira, Rua do Alto da Arrábida etc.) incentivando a sua ocupação com hortas municipais.

Exigir a consolidação do muro de suporte do terreno junto à Fundação Portugal-África sobre a

Rua da Pasteleira.

Exigir dos serviços competentes podas oportunas do arvoredo, reivindicação constante dos

moradores (ex.: Rua de Manuel Bandeira, Rua Figueira da Foz, Pasteleira Sul, etc.).

3.7 - Património

Denunciar o desleixo e exigir intervenções no património histórico.

Lutar pela rápida classificação de património histórico, religioso existente na freguesia.

Não desistir de lutar para que locais com história (nomeadamente do Cerco do Porto) sejam

devidamente assinalados: Flecha dos Mortos, Trincheira, Forte de Serralves, Forte do Pasteleiro.

Exigir que se conclua o arranjo do Cais/Estaleiro do Ouro colocando-se adequada vedação na

plataforma junto ao “habitual” palco das Festas de 5. joão.

Manter a defesa do património imaterial da comunidade piscatória do Ouro.

Revitalizar os Caminhos do Romântico.

Pela sua história, não ignorar o destino da Manutenção Militar e demais edifícios na Rua do Ouro

e na Rua da Cordoaria Velha.

4— Serviços Culturais, Recreativos, Desportivos, Lazer

4.1 - Desporto

Procurar sinergias entre os clubes com instalações desportivas e as outras coletividades e

população.

Induzir o desporto implantando instalações informais nos locais mais adequados e necessitados

desses equipamentos.

Criar um espaço polivalente, para a cultura e arte, formação desportiva e de apoio a instituições

sem sede social.

Criar um protocolo de utilização do estádio e pavilhão universitário pelas associações e

moradores da freguesia.

4.2 - Associativismo
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Apoiar as instituições reconhecendo o seu importante papel na comunidade.

Estender às coletividades a ação do gabinete de mediação.

4.3 - Cultura

Face à presente realidade, que rapidamente se dote a freguesia de Lordelo do Ouro de um

polivalente salão de Cultura.

Apoiar as edições literárias cujos temas sejam sobre as freguesias desta União ou cujos autores

sejam fregueses.

5 - Outras Intervenções

Face à mobilidade da toxicodependência, solicitar a necessária flexibilidade das forças de

segurança nos locais mais expostos ao seu tráfico.

Lutar para que se instale uma esquadra ou um posto da PSP na união das freguesias.

Descentralização das Assembleias de Freguesia realizando-as em diferentes locais de Lordelo e
de Massarelos.

Beneficiações dos parques infantis.

Ter presente a necessidade de se dar um destino adequado ao imóvel da junta da Rua Ciríaco
Cardoso/Rua do Professor Augusto Nobre.

Porto, 6 de Novembro de 2018

CDU — Coligação Democrática Unitária na AF da União das Freguesias de Lordelo do Ouro e

Massarelos



ir Bloco
de Esquerda

Assembleia da União de Freguesias
de Lordelo do Ouro e Massarelos

Propostas do Bloco de Esquerda para o Plano de Atividades e Orçamento 2019

Antecipando este segundo ano de mandato com um novo Plano de Atividades e
Orçamento, reiteramos:

a) O Plano de Atividades e Orçamento, é um instrumento fundamental na orientação
política da Junta de Freguesia e deve responder às principais necessidades das
pessoas que aqui vivem e trabalham.

b) O Bloco de Esquerda defende que a discussão e elaboração destes documentos deve
ser um processo amplamente participado, não só pelos partidos políticos e pelas
coletividades, mas também por toda a população, em assembleias abertas a realizar
nas duas freguesias.

c) Não deixamos, contudo, de assumir a nossa responsabilidade enquanto força
política, nem de dar voz às prioridades com que nos apresentámos às eleitoras e aos
eleitores.

Apresentamos, por isso, um conjunto de propostas que consideramos fundamentais,
procurando contribuir de forma crítica e construtiva para dar resposta aos problemas mais
importantes da União de Freguesias.

Ao obrigo do estipulodo no Lei 24/98, de 26 de Maio — Estatuto do Direito de Oposição.
Direito de Consulta Prévia, o Bloco de Esquerdo apresenta ao Executivo da União de
Freguesias de Lordelo do Ouro e Massorelos, os seguintes propostas para o Plano de
Atividades e Orçamenta de 2019:

1) Implementação de um diagnóstico local sobre cuidadoras e cuidadores de pessoas
idosas na freguesia, que permita obter um mapeamento da situação no território,
no sentido de dar os primeiros passos para a criação de uma Rede de Cuidadores na
cidade, O Porto tem 220 pessoas idosas para cada 100 jovens (2015), muitas delas
com problemas sérios de isolamento e o apoio que estas cuidadores e estes
cuidadores prestam tem tanto de valioso como de vulnerabilizante (esta proposta
mantém-se relativamente ao ano anterior, dado manter-se essa necessidade).

2) Esclarecimento público sobre o processo relativo ao Bairro do Aleixo: promover
sessões de esclarecimento sobre o processo inerente a esta situação que há tanto
tempo fustiga a freguesia, das quais devem emanar recomendações a fazer-se
chegar à Câmara Municipal.

3) Contabilização dos dispensadores de ‘sacos-cão’ na freguesia, no sentido de
apresentar à Câmara Municipal uma proposta para a substituição dos sacos de
plástico por sacos biodegradáveis.

Porto, 7 de Novembro de 2018
A Representante do Bloco de Esquerda,

Susana Constante Pereira
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(unidade: cunis)

Resumo das Receitas e das Despesas

RECEITAS

Código DesignaçOo Montante

RECEITAS (‘ORRENTES

01 Impostos directos 65 166.88 4,19%
04 Taxas, multas e outras penalidades IS 593,00 1,00%
05 Rendimentos da propriedade 10,00 0,1)0%

06 Transtëréncias correntes 1 010 663.99 64.98%
07 Venda de bens e serviços correntes 80516.09 5.18%
08 Outras receitas correntes i0.00 0.00%

TOTAL DE RECEFFAS CORRENTES 1 171 959,96 75,35%

RECEITAS O E CÁ I’ITAL

09 Venda de bens de investimenlo 383 447,50 24,65%

lO Transièrëncias de capital 10,00 0,00%

(3 Outras receitas de capital 10.00 0.00%

16 Saldo da gerëncia anierior 10.00 0.00%

TOTAl. DE RECEITAS DE Cl’IIAL 383 477.50 23,65%

1OTAL I)E RECEITAS 1 555 437,46 100,00%

DESPESAS

Código Designaçóo Montante

I)ESPESAS CORRENTES

til Despesas com o pessoal 612 218.70 39.36%

02 Aquisiçao de bens e serviços 37 533.76 23.89%

03 Juros e outros encargos lOt).Ot) 0.01%

04 iransferëncias correntes 59 785.00 3.84%

05 Subsidies IX 000.00 1.16%

06 Outras despesas correntes 9 100,00 0.59%

tOTAl. I)E I)ESPESAS (‘ORRENTES 1 070 737,36 68,83%

DESPESAS I)E CAI’IiAL

07 Aquisiçflo de bens de capital 483 700,00 31,16%

TotAl. I)E DESPESAS DE CAPITAL 484 700,1)9 31,16%

TOTAL DE DESPESAS 1 555 337.46 109,00%



União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos
e,’ ‘4e

,

Data: 7/12/2018

Ano: 20)9

Orçamento de Receita - Previsões Iniciais

(u,iidadc curta)

Código Designação Montante

Receitas Correntes

Impostos

directos 65 166.88

.01,02. Outros 65 166.88

. .01.112.02. . Imposto municipal sohre imóveis 65 166,88

‘lusas,

mulias e mitras penalidades IS 593.00

. .04.01. . [asas 15 583,00

. .04.01.23. . i’axas especificas das autarquias locais 15 58300

. .04.01.23.1)1. Atestados 3 633,00

. .03.01.23.02 Autenticaçõo de fotocopias 180,00

. .03.01.23.413. licença colocação Utensilios no cemitério 964141(1

. .04.111.23.113. Canidcos e gatideos 9 5(1(1.0(1

. .03.1)1.23.05. Adesão ao sen’iço dc mediação 3311,01)

. .03.01.23.06. Venda amhulante 9511,01)

. .03.01.23.07. Balneãrios/Sanitúrios 10,01)

, 04 01.23,99 Outras 0,00

. .04.01.23.99.99 Outras 104H)

. .04,02. . . Multas e outras penalidades l0,Ot)

. .03.02.99. . Multas e penalidades diversas 10,00

.05.... Rendimentos da propriedade l0,0t)

. .05.02. . . Juros - Sociedades financeiras 10,00

. .05.02.01. . Bancos e outras instituições financeiras 10,01)

.06.... ‘l’ranstèréncias correntes 1 010 663,99

. .06.03. . , Administração central 327 937.00

. .06.03.0). . Estado 325 547,00

. .06.03.01.04. Fundo de Financiamento das Freguesias 2J17 537,00

. .06.03,01.05. l’ransfcréncia Fleitos I.ocais 38 000,1)0

. .06.03.01.99. Outras 10,01)

. .06.03.09 . Scniços e l’undos aulónomus - Subsisiegua dc protecção à familia e politicas aclí’.as de emprego 2 400,00

, .06.03.09.01. Instituto do Emprego e Formação ProFissional 2 400,00

. .06.03.1)9.01.99 Outros 2 400,01)

. .06.05. , Administração local 584 296,90

. .06.05.01. . Continente 584 296,99

. .06.05.01.01. Contrato intenidministrativo 462 1)05,0%
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União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Data: 7/12/2018

Ano: 2019

(un:dadç cUro)

Código I)esignaço Monianie

. .06.05.01.02. Puno Lazer Festas na cidade 3 0011,04)

. .06.05.01.03. Reccnccamento,Eleiçôcs, referendos 8 5OI).00

. .06.05.01.03. Espaço do cidadüo 4 781.91

. .06.05.01.05. Orçamento Colaborativo 100 (8)0,00

. .416.05.01.06. Orçamento Colaborativo- Flabonição do Projeto 5 (100,4W)

. .06.05.0) .99. Oulros 10,00

. .06.06. . Segurança social 98 400,00

. .06.06.01. . Sistemas de solidariedade e segurança social 98 400,00

. .06.06.01.99. Outros 98 40000

.06.07. . . Instituições sem fins lucrativos 20,00

. .06.07.01 . Instituições sem fins lucrativos 20.00

. .06.07.01.01. Protocolo com a ADI 1.0 — Segurança Social 1(1,00

. .06.117.1)) .02. Protocolo com a 11)1 LO — aceno tri mestral 10,00

Venda

de hcns e seR iços correntes 80 516.1)9

. .07.01. . . Venda de bens 1 100.00

. .07.01.08. . Mercadorias 1 100,18)

. .07,02. . Seniços 69 232,09

. .07.02.0%. . Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 33 448,00

. .07.02,08.01. Serviços sociais 10,00

. .07.02.08.0 1.99 Outros 111,01)

, .07.02,08.02, Serviços recreativos 33 438,00

. .07.02.08.02.01 Comparticipação no Passeio ÀouitI 3 520,00

. .07.02.08.02.02 Comparticipação nos Passeios Culturais 4 34)8,0(1

. .07.02.08.02.03 (‘omparticipaçio dos ulentes do ATI. 16 000.0(1

. .117.02.118.02.04 Comparticipação dos (TtcsUes do (‘eruro Sociat Arrúbida 8 20(1,0(1

. .07,02.06.02.05 Comparticipação dos (‘tentes do Cenlro (‘00v is lo de Massarelos 1 400,01)

. .07.02.06.02.99 Oulros 10,111)

. .07.02.09. Seniços especitieos das autarquias 32 657.51

, .07.02.09,05. Cemitúrios 32 657,51

. .07.02.09.05.01 Aluguer dc ufensilios 10(11)

. .07.02.09.05.02 Ocupação de ossúrios 1 9011,00

. .07,02.09.05.03 (‘edencia perpetua de terrenos 2 937,51

. .07.02.09.1)5.1)4 Inumações e Exumações 2 8011,00

. .07.02.09.05.05 Concessão de Capela 25(100,00

1H
“los,

f’ág 3



União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Pala: 7/12/2018

:flO 2019

(anidadceuroi 1

Cãdigo Designaçio Mutuante

. .07.02.09.05.99 Oulros l0,IN)

. .07,02.99. . Outros 3 120.58

. .07.02.99.01. Posto dos correios 2 716,58

. .07.02.99Á12. Espaço do cidadão 4011.410

. .07.0239.99. Outros 1 0,4)11

. .07.03. . Rendas 10 184.00

. .07.03.02. . l2diflcios 10 181,00

. .07.03.02.0!. Salào de cabeleireiro 1 51)11,1)1)

. .07.03.02.02. Espaço Comercial do cemitério 8 663,04)

. .07.03.02.03. Clube Iníanle de Sagres 111,410

. .07.03.02.99. Oulros 1(1,00

Outras

receitas corteflies 1(1,00

. .08.0). . Outras 10,01)

. .08.01.99.
. Outras 10.00

. .08.1)1.99.99. DRenas 111.00

lolal das Receitas Correntes 1 171 959.96

Receitas de Capilal

Venda

de bens de investimento 383 117,50

. .09.0!. . . Terrenos 383 437,50

. .09.01.99. . Oulros 383437,51)

. .09.04. . . Outros bens de investimento 10,00

. .09.04.01. . Sociedades e quase-sociedades nüo financeiras 10.00

. .09.03.0) .111. Esluipaniento dc Iransporle 1(10(1

Transferëncias

de capital 10,00

. .10.01. . . Sociedades e quase-sociedades n3o financeiras 10.00

. .10.01.01. . Públicas 1 0.00

. .10.01.01.99. Outras 111,1K)

Outras

receitas dc capital 10.00

. .13.01. . . Outras 10.00

. .13.0L99. - Outras 10,00

Saldo

da gerëncia anterior 10,00

. .16.01. . - Saldo orçamental 10,00

. .16.01.1)1. - Na posse do seniço 10,00

lolal das Receitas de Capital 383 477,50

/
\tL
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Data: 7/12/2018

Ano: 21)19

1171 959,96

383 177,50

1555437,46

União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Total das Receitas fl.rrcnks

Total das Receitas de Capital

lotal Cenil
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União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

.t. £
‘%=‘ ‘%‘

Pala: 7/12/2018

Ano 2019

Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

(unidade curas)

Código Dcsianaçào Moniwilc

01 Mrninistraçflo Autarquica 907 1)31.31

Despesas Correntes

01 Despesas como pessoal 107 638.31

01. .01.01. . Remunerações cenas e pemianentes 83 712.10

01. .01.01.01. Titulares de úrgos de soberania e membros de àrgos autárquicos 611 744,48

O!. .01.01.09. Pessoal em qualquer outra situaçâo 10,00

01. .01.01.1)9.99 Outros 111,00

01. .01.01.11. Representaço ii 109,72

01. .01.01.13. Subsidio dc rçfciço 2 31(1,110

01. .01.01.14. Subsidio de férias e dc Natal 9 537.90

01. .01.02. . Abonos arjúveis ou eventuais 6 902,23

01. .01.0111 Outros supiemenlos e priuios 6 902.24

DI. .111.02.13.01 Senhas de presença do Leculivo 5 142,24

01. .01.02.13.112 Senhas de I’rcscnça Assembleia 1 750,011

01. .01.02.13.99 Outros 10,011

o!. .01.03. Segurança social 17 1)23.97

01. .01.03.05. Contribuições para a segurança social i (, 323,97

01. .0i.03.05.02 Segurançasocial do pessoal em regime decontratode irabalboem l’unções púhlieas(bC’i’FP) ló 323,97

01. .0I.03.05.02.lIi Caixa Geral de Aposentações 7398.12

01. .01.03.05.02.112 Segurança social - Regime geral 8 925,85

01. .01.03.09. Seguros 700,00

DI. .01.03.09.01 Seguros dc acidentes no trabalho e doenças profissionais 700,00

01 Aquisiçào de bens e serviços 228 308.1)1)

01. .02.0!. . Aquisiçõo de bens lO 720,00

0!. .02.01.01 Combustíveis e lubrificantes 2 300,00

01. .02.01.02.01 Gasolina/Gasóleo 2 4110.01)

01. .02.01.05. Alimentoço - Refeições confeccionadas 4 000,00

O! ..02.OI.I2. Material de transporte - Peças 1 500,01)

01 ..02.01.i5. Prémios, condecorações e ofertas 2 50t),0I)

01. .02.01.1%. Livros e doeun,enlação técnica Il),00

01. .02.0). 19. Artigos honorilicos e de decoração 300,01)

01. .1)2.01.21. Outros bens 10,00

Rig. á



União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Data: 7/12/21)18

:flO 201’)

(unidade.

Código Designuçao Montante

01. .02.02. . . Aquisiçao de serviços 217 588.110

01. .02.02.03. . Consenaçao dc bens 5000.00

01 ..02.02Ál3.9l. Pequenas Reparações nas Fscolas EBI da Freguesia 1 5011.0(1

DI .02.02.93.92. Reparação de Viaturas 2 000.011

DI (12.113.413. Outras reparaçõc em equipamentos da Juntai 1 5(81,00

4)!. .92.92.04. . Locação de edificios 1 890,0))

01. .02.02 lO. . Transportes 500.00

01. .02.02.111.03. Aluguer de autocarros 500,111)

0!. .02.02,11. . Representação dos serviços 70(1,00

91. .02.02.12. . Seguros 3 509,09

01. .02.02.13. . Deslocações e estadas 1 41,0(1

01. .02.02.14. . Estudos, pareceres. projectos e consultadoria 3 910.00

0I..02.02i3.112. Assessoria da certificação 3 900,Olb

01.92.1)2.13.99. Outros 10,1)1)

01. .92.92.16. . Seniinãdos, exposições e similares 10,1)1)

01. .02.112.17. . Publicidade 300,04)

01. .02.92.18. . Vigilância e segurança 1 9(10,00

9t . .4l2.412.t9. . Assistência lêcoiça 10,00

0!. .02.02.2t). . Outros trabalhos especializados 5t) 388,Ot)

91. .02.02.29.01. Serviços .Iuridicos ti 81)8,01)

4)!. .02.02.29.02. Gabinete de Medição 7 81)9,01)

Dl .02.02.20.93. Serviços Informáticos e de Software 6 600,09

DI. .02.02.211,03. Apoio eontahili,,tïco 5 903,0(1

Dl. .02.02.21l.415. Serviços de Assesstida e (‘omunicução II 166,0(1

01. .92.92.20.416. Gabinete de Psicologia 7 290,00

DI ..92.92.20.99. Outros 111,1)0

0!. .02.02.25. . Outros serviços 149 360.00

01 ..02.02.25.0 1. Projetos Sociais 70 60t),04)

Dl ..02.02.25.0I.0l Fundo de Emergência 431)110,00

91 ..02. 1)2.25.0 1.02 Tele,ssisténcia II 300,04)

01. .02.02.25.01.93 Acompanhamento a pessoas idosas—PAPI lO 200,00

4)1. .02.02.25.1) 1.1)3 Protocolo com Bom beiros Voluntários do Porto 3 009,00

4)1 ..02.1)2.25.01.99 Outros Projetos 3 009,00

01 ,.02,02.25.02. I’rojelos Culturais e Recreativos 57050,00

c&
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Y. ‘aX;w União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

t 1.
‘%Zo’ ,‘t&s

Data: 7/12/21)18

Ano: 2019

(unidade curas)

Cãdigo Designação Montante

01 .02.1)2.25.02.01 FIas de 5. João 15 70(1,111)

01 .02.1)2.25.02.1)2 Concurso de fado amador 5 1)00,00

01.02.02.25.02.03 l’asseios da Freguesia IA 1)00,1)1)

DI ..02.(12.25.l12.04 Passeio Anual da Freguesia IA 0041,0(1

DI ..02.D2.25.02.05 Fado D’Ouro 2 000,00

01. .02.1)2.25.02.06 Rusga de S..Poüo 5 000,00

01 ..02. 1)2.25.112.1)7 Feira da Saude 1 1)1)1)01)

01. .02.02.25.02.08 Tertulias sobre Sonde 751),00

01. .02.02.25.02.09 Arte t rbana 500,00

01. .02.02.25.02.10 Celelraçüo — Dias Mundiais 750,00

1)1. .02.02.25.02.11 (‘omemoraçslo dci Dia dos Avós 200,00

01. .02(12.25.02. 12 Comemoração do 25 de abril 250,0(1

0). .112.112.25.02.13 Festas de Cari, Re)igiosn 2 3111),lfl)

01 ..02.02.25.02.13 Ciclos de Kposiçôes e Conferências 5011,01)

01. .02.02.25.02.15 Feiras de Rua- I.argo da Maternidade e Largo do Calém 6011,00

1)1 ..02.02.25.02. 16 Festival de Folclore 54)0,00

01 ..02.02.25.02.I7 Edições I,ilcnirias da Freguesia 500,00

0! .02(12.25.02.99 Outros l’rojetos com associações/instituições da freguesia 1 51)0.00

AI .02 022503. Projetos Desportivos 13 400.00

01. .02.02.25.03.1)1 Desporto Sênior 6 000,01)

01. .02.02.25.03.02 Prova de Águas Livres 1 1)0(1,00

DI. .02.02.25.113.03 Regata 1 0041,00

Dl. .02.02.25.03.04 Seção de Desporto Adaptado 2 500,00

(II. .02.112.25.03.05 Freguesia em Movimento 1 (01(1,00

01. .02.02.25.03(16 Encon(ro enre Associações 250,00

0!. .02.02.25.03.99 Outros I’rojclos 1 65(1.00

AI. .02.02.2504 Projetos Educacionais 11 300,00

(II. .02.02.25.114.01 Apoio a Atividades Escolares 1 1111(1,011

01 .02.02.25.04.02 Passeio do 3°.Ano 3 500,00

01.02.02.25.04.03 Festa da Criança 1 5410.0(1

01.02. 1)2.25.04.1)4 Festa de Carnaval 1 00I),0I)

DI. .02.02.25.1)3.05 Festival da Água 500,011

(II. .02.02.25.1)3.99 Projelos Diversos 800,00

DI. .02.02.25.99. Outros 10,00

I’ig. 8



União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Data: 7/12)20111

.no: 21)19

(ci:kfadc caros)

Código 1)esignaçõo Montante

01.03 Juros e outros encargos 100.00

DI. .03.06, Outros encargos Onanceiros 00.00

01. .03.06.01. Outros encargos financeiros 100,1)1)

01.04 i’ransíréncias corrdnles 59 785,00

0!. .04.01. . Sociedades e quase-sociedades nflo financeiras 2 015,00

01. .04.01.02. Privadas 2 015,00

01. .04.01.02.01 Anafre 2 (115.00

DI. 04.05. . Adrninistnçâo local 9 751)00

Dl. .04.05.01. Continente 9 750,00

01. .03.05.01.01 Escolas FIJI da Freguesia 9 740,00

(II. .03.05.01.112 Oul nis 1 (1,00

DI, .04.07. . Instituiçües sem lins lucrativos 48 020.00

01. .04.07.01. Instituições sem Fins lucrativos 48 020,00

0!. .03.07.01.01 Instituições Sociais da Freguesia lO 201)M0

(II. .04.07.01.02 Instituições Culiurais e Recreativas 27 700,00

1)1. .03.07.01.1)3 Associações de Jovens 2 0(10,00

(II. .04.07.01.04 Instituições Desportkas 8 1(10,00

01. .04.07.01.05 Apoio -Agência l)csenv. Integrado Lordeli, do Ouro Il),OI)

01. .04.07.01.99 Outras Instituições 10,00

01 Subsidios 18 000.0(1

01. .05.08 . Farnilias 18 000.00

01. .05.08.03. Outras — (‘EI e CKI+/ 11:1:1) IS 000.1)0

01 Outras despesas correntes 8 500,00

01. .06.02. . Diversas 8 500,00

01. .06.02.03. Outras 500,Ot)

01. 06.02.03.05 Outros 8 500,00

01. .06.02.03.05.01 (‘ornpensaçõo Mesas de Voto 8 500,00

‘Final das Despesas Correnles 422 33131

Despesas de Capital

01 Aquisiçflo de bens de capital 483 700.00

Dl. .07,0!, . lincslimetnos 183 701)00

01. .07.01.03. , Fdifieios 416 000,00

DI. .07.01.03.01 Instalações de serviços 416 000,00

01. .07.01.1)3.1)1.01 Edificio de Massarelos 76 000,00

a
1
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União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Data: 7/12/21)18

:flO 2(119

(unidade curas)

Código Designaçõo Montante

01. .97.01.03.01.02 I:diflcii, Centro Social da Arrâbida 44 1)00,1)1)

Dl. .07.01.1)3.1)1.1)3 Casa da Freguesia 158(8)11,18)

01. .1)7.01.4)3.0 1.03 Edificio de l .ordclo 211 (1011,00

01. .1)7.1)1.63.01.05 Outros 1 IS (1011.0(1

01. (ELO 1.03 Construções diversas 15 OOt),00

DI. .1)7.1)1.1)3.12 Cemitérios IS 0011,01)

01. .07.01.06. Material de Iranspone 32 501)00

Dl. .07.01.96.02 Outro 32 500,01)

1)1. .4)7.4)1.07. Eu1 uipamen(o dc informática 6 1)00,01)

1)1. .1)7.1)1.05. SofIwa rt informático 5 20(1,01)

(II. .1)7.1)1.09. Equipamento administrativo 1(1 110(1,00

lolal das Despesas de Capital 454 700,04)

02 Serviços Adrninistralios 275 134.39

Despesas Correntes

02 Despesas com o pessoal 233 406.20

02. .01.01. . Remunerações certas e pennanenles 173 929.84

02. .01.01.01. Pessoa) dos qttadros -Regime de contrato individual de trabalho 138 192.72

02. .01.01.03.01 Pessoal em funções 138 192,72

02. .111.01.13. - Subsidio de refeição 12 71)5,1)4)

02. .01.01.14. - Subsídio de férias e de Natal 23 032,12

02. .01.02. . Abonos variáveis ou eventuais 7 258.36

02. MI.02.02. - horas extraordinárias 111,00

02. M1.1I2.05. Abono para falhas 7 238,36

02. .01.03. . Segurança social 52 218.00

02. .01.03.01 Encargos com a saúde 3 024,60

02. .0103.01.01 Serviço Nacional dc Saúde 31)23,60

02. .01.03(12. Outros encareos com a saúde 6 237.50

02. .0103.02.01 Reembolso de aIos médicos 6 237,5(1

02. .0103.03. Subsidio familiar a criança e jovens 650,4)0

02. .01.03.05. Contribuições para a segurança social 38305.90

02. .01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 15,01)

02. .01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em hunções públicas (RCTFP) 38 29t).90

02. MI.03.05.02.0I Caixa Geral de Aposentações 38 290,91)

w
‘td’ ‘
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União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Data: 7/12/2018

Ano: 2019

(uniddc curta)

Código Designaçâo Montante

02. .01.03.09. SeEuros 3 000.00

02. .01.03.09.01 Seguros de acidentes no Irabalho e doenças profissionais 4 000,01)

02 Aquisição de bens e sen iços 41 228.29

02 01. . Aquisiçflo dc bens 7 850,00

02. .02.01.04 Limpe,.a e higiene 1 0(81,110

02. .02.01.05. Alimentação - Refeições confeccionadas 3 000,01)

02. .02.01.07. Vestuário e artigos pessoais 11)0,01)

02. .02.1)1 .OH. Material de escritório 3 001)01)

02. .02.1) 1.1 1. Material de consumo clinico 101)00

02. .1)2.1)1.17. Ferramentas e ulensilios 50(1,01)

02..02.01.21. Outros bens 150,00

02.02.02. . Aqnisiço de serviços 33 378,29

02 02.01. Encargos das insiatações 17 000,00

02. .02.02.01.01 Seniços da Autarquia 125181,01)

02. .02.02.01.02 Encargos - Rua da Ancora 45(81,00

02. .02.02.03. Consenaçüo dc bens 1 000.01)

02. .02.02.03.04 Reparações C.erais 1 0110,11(1

02. .02 02.08. locação de outros bens 700.00

02.02.1)2.08.1)1 Material informático 70(),0I)

02 02,09. Comunicações 13 500,00

02. .02.02.09.01 Telefones Móveis e Ilios II 51)0,01)

02. .02.02.09.02 Correio 2 000,00

02. .02.02. lO. Iransportes 100,00

02. .02.02.1(1.1)1 Passes e senhas 100,01)

02. .02.02. IS. Formaçõo 500.01)

02. .02.02.22. Seniços de saúde 578,29

02.06., Outras despesas correntes 501),00

02. .06.02. . Diversas 500,00

02. .06.02.03. Outras 500,00

02. .06,02.03.04 Seniços bancários 5011.01)

‘fatal das Despesas Correntes 275 131,49

03 Poslo de Enfermagem 5 461)00

Despesas Correntes

Púg. II
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União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Pala: 7/12/2018

Ano: 2019

(unidade
- curas)

Códice Designação Monlanle

03 Despesas com o pessoal 10.1)0

03. .01.03. . Securança social IODO

03. .01.03.05. Contribuições para a segurança social 10.00

03. .01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contraio de trabalho em funções públicas (RC’FFP) 10.00

03. .Ol.03.05.02.02 Segurança MkiaI - Regime geral 10,00

03 Aquisição de bens e serviços 5 350.01)

03. .02.1)1. , , Aquisição de bens 250,01)

03. .02.0 1.1 1. Material de consumo clinico 2511,00

03. .02.02. . Aquisição de serviços 5 21)0,00

03 02.20 Oulros trabalhos especializados 5 200,00

03. .02.02.20.10 Seniços de Enfermagem 5 200,00

Total dais Despesas Correntes s 460,00

03 Cemitërio 39 161.30

Despesas Correntes

04 Despesas com o pessoal 43 1.3(1

03. .01.01. . Remunerações certas e permanentes 26 802.2(1

04 .01.01.04. l’essual dos quadros Regime de contraio individual de trabalho 20 612. ló

04. .01.01.04.01 Pessoal em funções 21) 612,16

04. .01.01.13. Subsidio de refeição 2 754,68

03. .01.01.13. Subsidio de férias e de Natal 3 335,36

04. .0 1.02. . Abonos variáveis ou eventuais 300,00

04. .01.02.02. 1 loras eslraordinârias 2011,00

04. .01.02.06. Formação 1(111,00

04. .01.03. . Securançasocial 16659,20

04. .01.03.01. Encargos com a saúde 750,01)

03. .01.03.01.01 Seniço Nacional de Saúde 750,00

04. .01.03.02 Outros encargos com a saúde 7 Dl 0,01)

04. .01.113.02.01 Reembolso dc atos médicos 7 0041,00

04. .01.03.02.02 Outros 10,0(1

03. .01.03.03. Subsidio familiar a criança e jovens 1 973,20

03. .01.03.05. Contribuições para a segurança social 5 725,01)

03. .01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 5,00

01. .01.03.05 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em Unções públicas (RCTFP) 5 721)00
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União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Data: 7/12/2018

.no: 2019

(unidade curas)

Código Designação Montante

04. .01.03.05.02.01 Caisa Geral de .posentações 4 720,11(1

04. .1)1.03.05.02.02 Segurança social — Regime gemi 1 000,1)1)

04. .01.03.09 Seguros 1 200,00

03. .01.03.09.01 Seguros de acidenles no Irabalho e doenças profissionais 1 200,01)

04 Aquisição de bens e serviços 5 400,00

03. .02.01 . Aquisição de bens 1 850,00

03. .02.01.04. Limpeza e higiene 250,11(1

04. .02.01.07. ‘estuãrio e artigos pessoais 51)0,01)

03. .02.01.17. Fernimenlas e utensílios 500.1)1)

03. .02.01.21. Outros bens 600,011

03.02.02. . Aquisição de sen içes 3 550,00

03. .02.02.01, lincargos das instalações 3 000,00

03. .02.02.01.0! Serviços da Aularquia 3 000,01)

04. .02.02.03. Conservação de bens 400.00

(13. .02.02.03.03 Reparações Gentis 300,11(1

04()2.02.20. Outros trabalhos especializados 10,00

(13 ..02.02.20.99 Outros 111,00

03.02.1)2.22. Seniços de saúde 140,1)1)

‘lolal das Despesas Correntes 39 161,40

05 Centro Social da Arrbida 140 893.04

Despesas (‘orrenles

05..0l,... Despesas com o pessoal 73 003,03

05. moi, . . iemuneraç8es certase permanenles 54643,12

05. .01.01.01. , Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 41 391.96

05. .01.01.03.01. Pessoal em funções 31 391,96

1)5. .01.01.13. . SuI,sidio de refeição 6 352.50

1)5. .01.01.14. . Subsidio de férias e de Natal 6 898,66

05. .01.02. . . Abonos variáseis ou eventuais 10.00

05. .01.0102. . Iloras estraordinádas 10,110

05. .01.03. . . Segurança social 1% 349,92

05. .01.03.01. . Encargos com a saúde 1 475.00

05. .01.03.01.01. Serviço Nacional de Saúde 1 375,01)

05. .01.03.02. . Outros encargos com a saúde 3 000,00

,
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Data: 7/12/2018

Ano: 2019

(unidade caros)

Código Designaçüo Montante

05. .01.03.02.01 Reembolso de aios médicos 3 0181,0(1

05. .91.03.03. Subsídio familiar ii criança ejovens 889,92

05. .01.03.05. - Contribuições para a segurança social 1 1 185,00

05. .01.03.05.91 :ssisténcia na doença dos funciomidos públicos (:DSE) 10,181

05. .01.03.05.02 Segurança social do pessoal cm regime de contraio de trabalho em runções públicas (RCI1P) 1 475.00

05. .01.03.05.02.01 Cniip Geral de Aposentações lO 375,09

95. .01.03.05.02.02 Segurança social — Regime geral 1 1)00,00

05. .01.03.09. Seguros 1 500,Ot)

05. .01.03.09.1)1 Seguros de acidentes no trabalho e doenças proflssionais 1 500,1)1)

05 Aquisiçflo de bens e serviços 67 890,00

05. .02.01. . Aquisição de bens 56 550,0(1

05. .02.01.02. Comhustieis e lubrifleanies 4 000,00

05 ..02.0I .02.0) Gasoflna/Gasóleo 5181,04)

95 .A)2. 1)1.1)2.1)3 Gas 3 5181.1)9

05. .02.01.03. Limpeza e higiene 1 000,01)

05.02.01.06. Alimentação - Géneros para confeccionar 501100,011

05. .02.111.07. Vestuário e artigos pessoais 21111,1111

05. .02.0I.t 1. Ntatcdat dc consumo clínico 100,01)

05, .92.01.17. Ferramentas e utensílios 501)18)

05. .02.01.21). Material de educação, cultura e recreio 7511,01)

05.02.02. Aquisição de serviços 1 1 340,00

05. .02.02.01. rneargos das instalações 5 160,00

05. .02.02.01 Ali Serviços da Autarquia 5 160,110

05 02.03. - Conservaçüo de bens 500,00

95 ..I)2. 02.113.04 Reparações Gerais 5911,119

05. .02 02.09. Comunicações 500.00

05. .02.112.09.01 Telefones Móveis e flos 5IIt),0I)

05 02.20 . Outros trabalhos especialiiados 3 80t).Ot)

05. .02.92.20.07 Animador Musical/Cultural 3 3110,011

05. .02.02.211.08 Contrato de Assistencia l’ecnica e Manutenção 1 500,00

05. .92.02.22. Serviços de saúde 380,1)1)

‘I’otal das Despesas Correntes 131) 893,04

06 MI. 114 173,31

União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos
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União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Atua: 7/12/2018

Ano; 2019

tunidade OITOS)

Código Designaçlo Montante

Dtspesas Correntes

Despesas Cota o pessoal 103 053.3)

0& .Ol.01. . . Remunerações cenas e permanenles 80 47 1.31

06. .01.01.04. Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 65 510,52

06. .O1.Ol.03.Ol. Pessoal em funções 65 510.52

06. .01.01.13. . Subsidio de refeiçibi 4 032,50

06. .01.01.14. . Subsidio de férias e dc Natal lO 9)8,42

06. .01.02 . . Abonos ‘ariáveis ou eventuais 210,00

06. .01.02.02. . Ilonis ntraordinárias 10.00

06. .01.02.06. . l”ortnação 2(81,110

06. .01.03. . . Segurança social 23371.87

06. .0)03.01. . Encargos com a saúde 1 200.00

06. .01.03.01.01. Serviço Nacional de Saúde l 200.01)

06. .01.03.02. , Outros encargos coni a saúde 3 010,00

(16. .01.03.02.01. Reembolso de atos médicos 3 0011,00

06. .01.03.02.02. Outros 10,00

06, .01,03,05. . Contribuições parausegurançasocial IS 161.87

06. .01.03.05.01. Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 10,01)

06. .01.03.05.02. Segurança social do pessoal em regime de contraio de trabalho em íunçôcs públicas (RC’l’FP) 18 151.87

06. .01.03.05.02.01 (‘aia Geral de Aposentações IS 151,87

06 tI 1.03.09. . Seguros 1 000.00

(16. .01.03.09.01. Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1 01)0,011

06.02.... Aquisição de bens e serviços lO 120.00

06, .02.01. . . Aquisição de bens 1 70t),00

06. .02.01.04. . limpeza e higiene 200,0(1

06. .02.01.05. . Alimentação- Refeições confeccionadas 3 200,0(1

06.02(31,137, . Vestuário e uTtigos pessoais 100,00

06.02.01.11. . Material dc consumo clinico 100,1)1)

06..02.Ol.20. . Material de educação, cultura e recreio 1 000,111)

06. .02.01,21. . Outros bens 100,011

(16. .02 02. . . Aquisiço de sen içes 5 420.00

06. .02.02.12. . Seguros 200,01)

06. .02.02.2t). . Outros trabalhos especializados 5 000,00

06. .02.02.20.09. Moni(ora/Explicadora 5 000,00
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União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Data: 7/12/2018

Ano: 2019

(unidade curti,)

Código Dcsignaçüo Montante

06. .02.02.22. . Seniços dc saúde 2211,18)

total das Despesas Correntes 113 173,31

07 Espaço do Cidadún/Poslo dos Ci] 41 878.28

Despesas Correntes

07 Despesas com o pessoal 36 750.81

07. .01,01. . Remunerações cercas e permanentes 27 492.36

07. .01.01.03. Pessoal dos quadros Regime de contraio individual de trabalho 22 079.88

07. .01.Oi.04.0l l’essoal cm funções 22 (179,88

07. .01.01.13. Subsidio de rereiçio 1 732,50

07. .01.01.13. Subsidio dc férias e de Natal 3 679,98

07. .01.02. Abonos ariú’cis ou eventuais 1 045.48

07. .01.02.02. 1 loras extraordinárias 10,00

07. .01.02.05. Abono puni ralhas 1 1)35,38

07. .01.03 Segurança social 8 212.97

07. .01.03.01. l:ncargos coma saúde 590.00

07. .01.03.(l1.(ll Sen iço Nacional dc Saúde 590.011

07. Ali .03.02. Ouiros encargos com a saúde 1 000,00

07. .01.1)3.02.01 Reembolso dc atos médicos 1 1)011,00

07. .01.03.05. Contribuições para a segurança social 6 122,97

07. .01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 5,00

07. .01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em i’unçües públicas (RCEFI’) 6 1 7.97

07. .1)1.03.05.02.01 Unha Geral de Aposentações 6 117,97

07. .01.03.09 Seguros 500.00

07. .0l.03.09.0t Seguros dc acidentes no trabalho e doenças profissionais 5(1(1,0(1

07. .02 . . Aquisição de bens e sen iços 5 027,37

07. .02.0!. . Aquisiçflo de bens 1 50l).00

07. .02.01.03. Limpeza e higiene 100,00

07 (11.08. Material de escritório 3110,00

07. (12.01.16. Mercadorias para cnda 1 (100.00

07 ..02. 111.16.1)3 Produtos pura vendo no Posto de Cli’ 1 01)11,1)0

07. .02.1)1.21. Outros Iscos 1(111,01)

07. .02.02. . Aquisiçõo de seriços 3 527.47

07 .02.02.01. Encargos das instalações 2 500,00

\L .i
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União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

Data: 7/12/2018

Ano: 2019

(undadc curos)

Código Designaçõo Montante

07. .02.02.01.01 Serviços da Autarquia 2 500,00

07 02.03. - Consen ação de bens 100,00

07. .02.92.03.04 Reparações Gerais 100(N)

07. .02.02,0v Comunicações 700.00

07 02.09.0! Telefones Móveis e fisos 700,00

07 02.22. Seniços de saúde 227,37

07 Outras despesas correnles 100.01)

07, .06.02. . Diversas 100,00

07. .06.02.03. Outras 100,00

07. .06.02.03.01 Outras restituições 100,00

07. .06.02.03.91.1)1 I’A lIN,oo

‘total das Despesas (‘orrenie, 41 878,2%

0% Centro de Convivio de Massarelos 21 705.63

I)espesas Correntes

08 Despesas com o pessoal 13 595,63

08. .0! .0!. . Remunerações certas e permanentes 9 661)56

08. .0! .0L04. Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 7 290,48

0%. .01.01.03.01 Pessoal em funções 7 299,48

08. .01.91.13. Subsidio de refeição 1 I55,(H)

08. .01.01.14. Subsidio de férias e de Natal 1 215,08

0%. .01.02. . Abonos variáveis ou eventuais 10.00

08. .01.02.02. . horas ntraordim%rias 111,01)

0%. .01.03. . . Segurança social 3 925,07

0%. .0! .03.0!. . Encargos com a saúde 295.00

0%, .01.03.01.01. Serviço Nacional de Saúde 295,00

0%. .01.03.02 . Outros encargos com o saúde 1 000.00

08. .1)1.03.02.0!. Reembolso de atos médicos 1 000,00

0% .01.03.05 . Contribuições para a seeurança social 2 030.07

9%. .01.03.05.01. Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 1(1,09

08. .01.03.05.02. Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) 2 020,07

(IS. .01.03.95.92.02 Segurança social - Regime geral 2 0211,07

08. .01.03.09. . Seguros 600,00

11%. .01.03.09.01. Seguros de acidentes no irabalbo e doenças profissionais 600,00

-a
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Pata: 7/12/201%

Ano: 21)19

(unidade . curus)

Código Dcsignaçüo Montanlc

08. 02... Aquisiçao dc bens e Serviços 8 110.00

08. .1)2.01. . . Aquisiç3o de bens 5 450.00

0K. .02.01.02. . Conibustiveis e lubrificantes 300.00

08. .02.01.02.03. Gas 500,00

08. .02.01.04. . l.impeza e hiienc 300,00

08. .02.01.05. . Alimentação - Refeições confeccionadas 3 600,00

08. .02.01.07. . Vestuário e artigos pessoais 200,00

08.1)2. 01.1 1. . Niaterial dc consumo clínico 100.1)1)

0%. .02.01.20. . Material de educação, cultura e recreio 751),0i)

08 .02.02. . . Aquisição de serviços 2 660.00

08. .02.02.01. . Encargos das instalações 1 100,00

1)8. .02.02.01.01. Scniços tia :uIarquii 1 1 1)11,1)1)

0K .02,02.03. . Conservação de bens 10,00

08. .02.02.03.04. Reparações Gerais 111,00

08.02.02.20. . Outros trabalhos especializados 1 500,00

08. .02.02.20.07. Animador Musicai/Cultunfi 1 5011,01)

0%. .02.02.22. . Serviços dc saúde 50.00

1 ‘tal das Despesas (‘cirrenles 21 705,63

Total das Despesas Correnles 1 1171) 737,36

[(dai das Dc’pcsas de Capital 484 700,111)

flflj Geral 1 555 437,46

\e
‘
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