Relatório Trimestral de Atividades
Julho, Agosto e Setembro 2020
Dando cumprimento ao estipulado na alínea v), do nº 1, do Artº 18º, da Lei nº 75/2013 de 12 de
setembro, vimos prestar informação da situação financeira e das atividades/eventos, levadas a
efeito por esta Junta de Freguesia, referente ao 3º Trimestre de 2020.
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INTRODUÇÃO
Exma. Sr.ª
Presidente da Assembleia de Freguesia de Campanhã
Exmos. Srs.
Deputados eleitos à Assembleia de Freguesia de Campanhã.
Exas.

Aproveitamos esta nota introdutória para lhes dar conta das atividades da Junta durante este
período, todos sabem que vivemos debaixo desta pandemia que a todos afeta, no entanto todos
os serviços da Junta vão funcionando, sempre com as orientações e regras emanadas pela Direção
Geral de Saúde, que nos obriga a ter algumas medidas de contenção e proteção, nomeadamente o
condicionamento de acesso aos serviços de secretaria e postos dos CTT com a entrada de apenas
duas pessoas de cada vez, embora abertos das 9h às 17h30.
É obrigatório o uso de máscaras e a lavagem e desinfeção das mãos.
Continuamos a apoiar com EPI, (mascaras, viseiras, aventais, e protetores de pés toucas, todas as
IPSS, que cuidam de idosos muito particularmente as que prestam serviços domiciliários,
nomeadamente, Centro Social do Calvário, Associação Nun’Alvares de Campanhã, estas com
serviço domiciliário, a quem queríamos prestar a nossa homenagem por tudo quanto têm vindo a
fazer muitas vezes substituindo-se ao próprio Estado, Bem-haja.
Continuamos a apoiar com mascaras alguns estabelecimentos de ensino, tal como a Escola
Profissional do Centro Juvenil de Campanhã e outros que nos vão pedindo apoio logístico na luta
contra a pandemia.

DESPORTO:
Queria aqui deixar uma nota muito especial às coletividades Desportivas e pela sua resiliência,
muito embora o desporto nas camadas jovens ainda não se saber quando começam, as
coletividades continuam a trabalhar com as suas crianças, prestando todo o apoio e treinamento
tal como faziam durante a época desportiva, o que nos leva a prestar os apoios que já prestávamos
e outros, porque entendemos que nesta hora até por terem caído bastante as suas receitas, obriganos a ter um cuidado especial.
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CULTURA:
Na Cultura quase poderíamos aplicar as mesmas palavras que para o desporto, porque da mesma
forma e pelo mesmo motivo, os espetáculos ainda não foram autorizados, mas os ensaios
continuam a decorrer, obrigando as coletividades a ter a mesma despesa, o que nos leva a ter o
mesmo tipo de apoios para que o Teatro não morra na nossa Freguesia, até porque foi no Teatro
que que a Junta de Freguesia foi galardoada com o prestigiado Prémio Autarquia do Ano 2019/2020
da 1ª Edição (obteve o 1º lugar a nível Nacional).

ENSINO:
Este foi um trimestre, quase sem Escola, as mesmas terminaram em meados de junho, onde
continuamos nesses dias a dar apoio logístico às escolas e aos alunos no fornecimento de fotocópias
de apoio aos seus exames.
Quanto ao recomeçar do novo ano letivo, já estamos a colaborar com o Agrupamento de Escolas
do Cerco do Porto, para a atribuição de Diplomas de Honra e de Mérito aos alunos que mais se
distinguiram durante o ano escolar de 2019/2020.

FORMAÇÃO:
Esta área continua sob as orientações do Centro de Emprego e Formação Profissional, que ainda
não autorizou os atendimentos pessoais, continuando os mesmos assim, como as propostas de
emprego que nos vão chegando a fazerem-se telefonicamente e por outros meios de comunicação.

SAÚDE:
Temos colaborado com todas as Instituições, ligadas à saúde, nomeadamente o ACES/PORTO
ORIENTAL, e os Centros de Saúde da Freguesia para aquilatar o estado da saúde na freguesia. Temos
acompanhado as obras do novo Centro de Saúde de Campanhã, cuja abertura estará para breve, o
mesmo terá estruturas para receber algumas ambulâncias do INEM. Pela mobilidade que tem para
as mesmas podendo chegar ao doente o mais rápido possível.
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MOBILIDADE/URBANISMO:
Temos acompanhado as obras do INTERFACE de Campanhã, onde podemos verificar que as
mesmas estão num plano bastante adiantado, tendo já entrado nos terrenos da Quinta do Mitra, o
que nos levará a romper o protocolo que temos com a Associação Terra Solta.
As obras do nosso edifício nas Areias estão já num plano bastante adiantado. Estamos já a pedir
orçamentos para o mobiliário.
Por último queremos sublinhar o imenso prazer quando tivemos conhecimento, anúncio feito pelo
Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, do início das obras do Matadouro.

AMBIENTE:
Em virtude de as nossas competências nesta área serem praticamente nulas, são em grande
número as queixas que recebemos dos habitantes e aquilo que vamos vendo por toda a Freguesia,
fazemos chegar aos Serviços que de certa forma com a nossa influência vão sendo resolvidas.

PROTEÇÃO CIVIL:
Temos colaborado com os serviços de proteção civil denunciando algumas situações em que alguns
proprietários e até a própria Câmara deixam chegar os terrenos transformados em autênticos
matagais, sendo por isso focos de grande combustão.
Temos colaborado com o Batalhão de Sapadores Bombeiros denunciando alguns casos de bocas de
incêndio danificadas

AÇÃO SOCIAL:
Melhor que tudo que eu poderia aqui dizer-vos, será uma leitura atenta do Relatório do Gabinete
de Ação Social, onde vos é dito em pormenor todo o trabalho do mesmo, que apesar da crise que
estamos a viver e ao contrário de outros serviços este teve um acréscimo bastante significativo,
registamos com agrado a capacidade de resposta que o gabinete tem dado aos mais
desfavorecidos.
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AÇÃO SOCIAL

▪

Articulação com o Rendimento Social de Inserção, Rua da Alegria, QPI, Benéfica, CerPorto, AMI;
(120)

▪

Articulação com a rede local de intervenção social; (100)

▪

Articulação com a segurança social para solucionar a suspensão e cessação de processos de RSI;
(20)

▪

Organização de processos e encaminhamento de utentes com necessidades de institucionalização
em Lar (RLIS); (2)

▪

Articulação e elaboração de relatórios sociais a pedido da empresa municipal – DomusSocial; (10)

▪

Encaminhamento de famílias com necessidades alimentares para a RLIS e para a AMI; (38)

▪

Organização e realização de planos de intervenção no âmbito de insalubridades identificadas pela
DomusSocial, Saúde Pública e Centro de Saúde, agilizados através do projeto “Barrela Social” (6) e
um (1) em articulação com a RLIS.

▪

Encaminhamento de cidadãos socialmente carenciados para a cantina comunitária da APECDA; (11)

▪

Acompanhamento, integração em respostas das instituições da freguesia e apoio de famílias com
COVID19; (2)

▪

Acompanhamento de situações de apoio domiciliário a nível de idosos, bem como
encaminhamento de utentes para a Benéfica e Previdente, nomeadamente para o projeto
“Emergência Social” que visa o apoio a nível alimentar e na aquisição de bens essenciais; (10)

▪

Atendimento à população da Freguesia de Campanhã – por telefone e/ou email (300)

▪

Distribuição dos apoios económicos e de medicação (200)

▪

Encaminhamento de utentes para serviço de apoio psicológico (3)

▪

Apoio técnico ao centro Social do Calvário na elaboração de candidaturas ao IEFP para reforço de
apoio domiciliário (COVID-19)

▪

Negociação elaboração do Projeto Equipa COVID 19 – Benéfica e Previdente-Campanhã-Bonfim
decorrente da necessidade de intervenção ao nível do apoio domiciliário de uma equipa
especializada em COVID 19, de acordo com orientações da médica de saúde pública, Dra. Eduarda
Ferreira.

▪

Atribuição de refeições doados pela Rede de Emergência do Banco Alimentar; (200)
5
3º Relatório Trimestral 2020

▪

Visitas domiciliárias em articulação com o Departamento de Desenvolvimento Social CMP; (2)

▪

Acompanhamento de utentes a consultas médicas; (8)

▪

Pedidos de Junta Médica de Incapacidade; (4)

▪

Marcações e articulação com os serviços públicos segurança social, IRN e finanças; (57)

▪

Articulação com a equipa pedagógica da Escola do Cerco de forma a ultrapassar os
constrangimentos da ausência de internet e equipamento informático para a realização do ensino
à distância de alguns alunos da freguesia; (3)

▪

Receção e organização de documentos para a conclusão de candidaturas ao Porto Solidário 8º
edição; (89)

▪

Entrevista a candidatos para integração na residência sénior partilhada localizada no Lagarteiro em
articulação com a Benéfica e Previdente; (17)

▪

Pedido de renovação do Protocolo “Casa Reparada, Vida Melhorada”;

▪

Atualização de documentos programa “Chave de Afetos”; (8)

▪

Elaboração de relatórios sociais a pedido do Tribunal da Comarca do Porto; (3)
✓ Reuniões técnicas com:
▪ Chave de Afetos (1)
▪ PELE (2)
▪ Núcleo Executivo (3)
▪ RLIS (10)
▪ Projeto Habitar – Arqtº Aitor Varea (2)
▪ CRI - Oriental (3)
▪ Benéfica e Previdente – Dra. Paula Roseira – J.F. Campanhã – J.F. Bonfim (2)
▪ I.E.F.P. – Dr. Alfredo Moura (3)
▪ Casa Partilhada – Contumil e Lagarteiro (10)
▪ Casa Reparada, Vida melhorada (3)
▪ Obra Diocesana do Cerco (Drª Rosa) e enfermeira Vitoria do centro de saúde
▪ Departamento de Desenvolvimento Social da CMP - Drª Joana Trigó (2)
▪ Hospital São João (2)
▪ Rede de Emergência Banco Alimentar (3)
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✓ CPCJ:

Processos em acompanhamento: 38
Articulação telefónica com:
•

Serviço Ação Social JF Campanhã;

•

PIAC;

•

CAFAP QPI;

•

Protocolo de RSI QPI;

•

Protocolo de RSI Benéfica e Previdente;

•

Protocolo de RSI Cerporto;

•

Domus Social;

•

Cercar’Te;

•

Equipa TEIP Agrupamento de Escolas do Cerco;

•

GAM - Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano;

•

Equipa de Rua Norte Vida;

•

Serviço de Psicologia Fisoot;

•

Projecto Sinergias;

•

CRI Porto Oriental.

Contactos telefónicos estabelecidos com as famílias: 31
Acompanhamento de família no âmbito de integração na Unidade de Alcoologia de Matosinhos: 1
Atendimentos presenciais: 18
Visitas Domiciliárias: 8
Reuniões Técnicas Presenciais: CAFAP QPI e JF Bonfim
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HABITAÇÃO

▪

Atendimento à população e encaminhamento das situações às entidades competentes;

▪

Elaboração de relatórios sociais para o pelouro da Habitação e Ação Social da Câmara Municipal do
Porto e para o IHRU;

▪

Apoio na elaboração e encaminhamento de requerimentos de transferências, coabitação e outras
informações;

▪

Articulação com o Departamento de Contencioso Tributário da Câmara Municipal do Porto, no
sentido de regularizar as rendas em débito, evitando assim, as ordens de despejo;
Movimentos Habitacionais da Freguesia no 3º Trimestre:
▪

Pedidos elaborados e encaminhados, pelos n/técnicos:
✓

03 Pedido de habitação à Domus Social;

✓

04 Pedidos de habitação ao IHRU;

✓

02 Pedidos de autorização de ocupação na habitação;

✓ 03 Pedidos de inversão da intenção de despejo;
✓ 01 Pedido de transferência;
✓ 02 Pedidos de obras na habitação social;
✓ 82 Pedidos de Atestados para o IHRU e DomusSocial
▪

Dados referentes aos alojamentos e transferências da Domus Social na Freguesia de Campanhã durante
o 3º Trimestre:

Alojamentos agregados
provenientes da Freguesia
de Campanhã
04

Alojamentos agregados
provenientes da Freguesia
de Campanhã para outra
Freguesia
0

Transferências de
agregados provenientes
da Freguesia de
Campanhã
1

Total
05

Refira-se que 04 alojamentos aos agregados provenientes da Freguesia de Campanhã, estes mantiveram-se na
mesma Freguesia.
Foi realizada 01 transferência proveniente da freguesia de Campanhã, que também se manteve na mesma.
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GIP – GABINETE DE INSERÇÃO
PROFISSIONAL

Responsável por serviços ao utente, serviços a entidades empregadoras e formadoras, realização de
sessões de informação coletiva, nomeadamente:
Serviços ao utente
•

Entrevistas individuais (221 utentes);

•

Inscrição para emprego / formação;

•

Elaboração de currículos, respostas a anúncios, candidaturas espontâneas;

•

Apoio na preparação para entrevistas de emprego;

•

Informação e encaminhamento sobre as medidas ativas de emprego;

•

Informações e encaminhamento sobre apoios para trabalhar no estrangeiro;

•

Apoio à utilização dos serviços de emprego on-line;

•

Acompanhamento personalizado na fase de inserção ou reinserção profissional;

•

Apresentação a ofertas de emprego em atendimento individual/sessões coletivas (88 utentes);

•

Realização de sessões individuais/coletivas de apoio à procura ativa de emprego e
desenvolvimento da atitude empreendedora (16 utentes);

•

Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação nas mesmas (42 utentes);

•

Orientação profissional (15 utentes);

•

Encaminhamento e atividades de colocação para diversas modalidades formação: EFA (Educação
e Formação de Adultos); Vida Ativa; Aprendizagem; Formação Modular; Processo de RVCC e
Alfabetização referente ao plano formativo do IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional)
e de entidades de formação externas (41 utentes);

Serviços a Entidades Empregadoras
•

Recolha/captação de ofertas de emprego;

•

Apoio na seleção/recrutamento de funcionários;

•

Divulgação e informação sobre medidas ativas de emprego;

•

Apoio nas candidaturas a medidas ativas de emprego;
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Realização de sessões de informação coletiva, por videoconferência, no âmbito do MAPE (Modelo de
Acompanhamento Personalizado para o Emprego) e respetiva atribuição de resultados e intervenção
realizada em SIGAE (356 utentes), sobre:
•

Direitos e deveres;

•

IEFP - serviços à distância;

•

Medidas de emprego;

•

Técnicas de Procura de emprego;

•

Mercado de Trabalho e Oferta Formativa.

Reuniões presencias, videoconferência, por telefone com técnicos de:
•

Entidades Empregadoras, de Formação Profissional e de Empreendedorismo divulgando os
serviços do GIP;

•

Entidades de Formação e IEFP para seleção e recrutamento de utentes para integração em
cursos de Formação;

•

Entidades de Formação e Entidades Empregadoras para a captação de ofertas de
qualificação e de ofertas de emprego e seleção e recrutamento de utentes para integração
nas mesmas;

•

Serviço de Emprego e de Formação do Porto-IEFP e GIP`s para a elaboração de estratégias
de intervenção com a população desempregada;
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SERVIÇO DE OBRAS

INTERVENÇÕES
DIVERSAS
DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA JUNTA:
SERVIÇOS
OBRAS
▪
▪
▪
▪
▪

Arranjo de tomadas, pintura de paredes e envernizar chão do Gabinete secretariado;
Desentupir saneamento da Junta;
Limpeza de caleiras e telhado;
Arranjo da roldana do mastro da bandeira;
No cemitério: Limpeza de jazigo e corte de arvore que caiu em cima do jazigo;

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

Colocação de 3 vidros na Trav. da Aldeia;
Apoio Arranjos de pichelaria na Casa do vale;
Arranjos diversos na Casa de Noeda, no âmbito do projeto “Casa Reparada, vida
Melhorada”;
Desmontagem de alpendre, limpeza e transporte para o ecocentro de materiais do terreno
onde funciona a quinta pedagógica da Escola do Cerco;
Transporte de Materiais:
✓ Mudança do Falcão/Formiga;
✓ Entrega de cadeiras de rodas; (2)
✓ Camas articuladas e respetivas montagens e desmontagens; (7)

11
3º Relatório Trimestral 2020

SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

Secretaria
Requerimentos (incluí requerimentos do cemitério)
Requerimentos ou petição de interesse particular
Atestados/Confirmações (pagos)
Atestados emitidos
Pedidos de Atestados e Confirmações
Pedidos de Atestados para a DomusSpcial – Pedido de Habitação
Autenticação de Documentos

726
5
263
557
721
82
4

Novos Registos
Licenciamento Categoria A
Licenciamento Categoria B
Licenciamento Categoria E
Licenciamento Categoria G
Licenciamento Categoria H
Licenças pagas fora de prazo

7
101
0
8
2
1
0

Recenseamento Eleitoral

Eleitores inscritos até 11 de Setembro de 2020
Totais inscritos – Eleitores Nacionais
Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (Fora União Europeia)
Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (União Europeia)
Eleitores Provisórios (17 anos)
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27815
19
3
309

CEMITÉRIO

▪

Exumações:

Meses
Junho
Julho
Agosto
Até 11 de Setembro
Total
▪

Transladações
03
-05
01
09

Incorruptos
17
16
11
03
47

Inumações:

Meses
Junho
Julho
Agosto
Até 11 de Setembro
Total
▪

Exumações
20
16
16
04
56

Inumações em covatos
08
03
-02
13

Inumações em Jazigos
04
09
03
04
16

Entrada de cinzas ou ossadas vindas de fora:

Meses
Junho
Julho
Agosto
Até 11 de Setembro
Total

Ossadas
--01
01
02

Cinzas
10
03
07
03
23

NOTA: Até há data de elaboração deste relatório, só existem covatos 15 vagos.
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POSTO ATENDIMENTO
CTT/AZEVEDO

DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Correio Registado Nacional/Internacional

1.883

Encomendas Nacionais/Internacionais

52

CTT Expresso

31

Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos)
Vales Postais – Emissão

301
37

Vales Postais – Pagamento

2.108

Payshop – Telemóveis e Diversos

67

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

497

Correio Registado – Receção

695

Correio Registado – Entregue ao balcão

510

Encomendas – Receção

36

Encomendas – Entregue ao balcão

19

Correspondência – Devoluções/Reexpedições

185

Serviços da Junta de Freguesia:

▪

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

▪

Elaboração e entrega de atestados;

▪

Entrega de autocolantes de publicidade não endereçada;

▪

Informação sobre documentação da Cruzada;

▪

Apoio no preenchimento de documentos diversos;

▪

Venda de artigos selados: selos, envelopes normais, pré-franquiados, Correio azul, verde,
post-logs, envelopes almofadados de todos os géneros;

▪

Gestão do stock dos artigos selados;

▪

Serviço de Corfax;

▪

Serviço de fotocópias e Faxes ao público.
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POSTO ATENDIMENTO
CTT/CORUJEIRA

DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Correio Registado Nacional/Internacional
Encomendas Nacionais/Internacionais
CTT Expresso (Aceite e receção)

8.715
193
7.121

Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos)
Vales Postais – Emissão

91
123

Vales Postais – Pagamento

15.103

Payshop – Telemóveis, Scuts e Diversos

89

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

14.090

Correio Registado – Receção

13.886

Correio Registado – Entregue ao balcão

10.518

Encomendas – Receção

79

Encomendas – Entregue ao balcão

62

Correspondência – Devoluções/Reexpedições
Bilhética Eventos

3.372
0

Serviços da Junta de Freguesia:

▪

Entrega de autocolantes de publicidade não endereçada;

▪

Venda de artigos selados: selos, envelopes normais, pré-franquiados, Correio azul, verde,
post-logs, envelopes almofadados de todos os géneros;

▪

Gestão do stock dos artigos selados;

▪

Serviço de Corfax;

▪

Serviço de fotocópias e Faxes ao público.
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ENTIDADE
R E S U M O

D A

E X E C U Ç Ã O

D A

R E C E I T A

JF CAMPANHÃ
PERIODO : Janeiro

DATA

ANO

PÁGINA

2020/09/24

2020

1

E D E S P E S A

/ Setembro
R E C E I T A S

DOTAÇÃO

EXECUÇÃO

%EXECUÇÃO %GLOBAL

RECEITAS CORRENTES
01
02
03
04
05
06
07
08

IMPOSTOS DIRECTOS
IMPOSTOS INDIRECTOS
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GER
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES

35.000,00

18.877,62

53.9

1.8

158.268,00
100,00
1.183.651,00
34.700,00
2.881,00

90.713,63

57.3

8.8

911.011,88
14.268,80
522,59

77.0
41.1
18.1

88.0
1.4
0.1

1.414.600,00

1.035.394,52

73.2

100.0

1.035.394,52

57.8

100.0

RECEITAS DE CAPITAL
09
10
11
12
13

VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCEIROS
PASSIVOS FINANCEIROS
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

80.400,00
100,00

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

80.500,00

OUTRAS RECEITAS
14
15
16

RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR

296.543,71

TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS

296.543,71
TOTAL GERAL

D E S P E S A S

1.791.643,71

DOTAÇÃO

EXECUÇÃO

% EXECUÇÃO % GLOBAL

DESPESAS CORRENTES
01
02
03
04
05
06

DESPESAS COM O PESSOAL
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
JUROS E OUTROS ENCARGOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
SUBSÍDIOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

771.600,00
151.400,00
300,00
81.000,00

476.743,95
90.334,50

61.8
59.7

50.1
9.5

38.245,75

47.2

4.0

345.743,71

227.955,50

65.9

24.0

1.350.043,71

833.279,70

61.7

87.6

437.500,00
4.100,00

114.575,17
3.500,00

26.2
85.4

12.0
0.4

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

441.600,00

118.075,17

26.7

12.4

TOTAL GERAL

1.791.643,71

951.354,87

53.1

100.0

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
07
08
09
10
11

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCEIROS
PASSIVOS FINANCEIROS
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
ENTIDADE
PERIODO

JF CAMPANHÃ

FREGUESIA DE CAMPANHÃ
MOEDA EUR
DATA 2020/09/24
PAG. 1

2020/01/01 a 2020/09/23
Recebimentos

Pagamentos

Saldo do dia anterior .........

296.543,71

Receita orçamentais ...........

1.035.394,52

Correntes .................
Capital ...................
Outras ....................

1.035.394,52

Receita Eventual ..........
Receita Virtual ...........

1.035.394,52

Total ..............

MES
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
TOTAL ...

Correntes .................
Capital ...................
Total
Total
Total
Total

1.331.938,23

CABIMENTADO

Despesas orçamentais ...........

COMPROMISSO

1.040.728,42
21.381,08
148.009,36
160.367,18
15.650,44
20.709,86
5.712,80
8.194,70
6.876,40

150.819,50
85.377,13
214.738,91
224.923,75
78.744,70
107.963,99
79.284,01
60.819,20
53.424,92

1.427.630,24

1.056.096,11

Cabimentado .........
de Compromissos .....
Liquidado ...........
Pago ................

951.354,87
833.279,70
118.075,17
1.427.630,24
1.056.096,11
951.354,87

Saldo para o dia seguinte .......

380.583,36

Total .................

1.331.938,23

LIQUIDADO

PAGO
72.037,60
72.999,98
114.179,71
97.944,21
228.106,83
124.534,08
108.880,22
61.588,59
71.083,65
951.354,87

LIQUIDADO - PAGO
-72.037,60
-72.999,98
-114.179,71
-97.944,21
-228.106,83
-124.534,08
-108.880,22
-61.588,59
-71.083,65

