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INTRODUÇÃO
O Plano de Atividades de uma Instituição, articulado com o Orçamento, é um documento de
planeamento que define os objectivos, as formas de organização e a programação das atividades, bem
como a identificação dos recursos necessários à sua execução. Permite obter visibilidade e garantir um
acompanhamento adequado das atividades e objetivos a desenvolver no curto prazo (1 ano). Constitui uma
importante ferramenta de gestão.
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Tentúgal, de acordo com o previsto no seu
Compromisso, submete à apreciação, discussão e votação da Assembleia Geral o Plano de Atividades e
Orçamento para o ano de 2017.

OBJETIVOS GERAIS
Através das respostas sociais de ERPI, Centro de Dia e Apoio Domiciliário a Santa Casa da
Misericórdia de Tentúgal pretende assegurar o bem-estar dos utentes e respeito pela dignidade humana,
através de serviços eficientes e adequados.
Estas respostas sociais procuram dar solução às necessidades dos idosos, valorizando a sua
importância no seio da comunidade, no caso do lar que os recebe, procurando em simultâneo a sua ligação
ao meio natural, nomeadamente mantendo o vínculo com a família e amigos.
Entre os objectivos da Santa Casa da Misericórdia está consagrado prestar apoio e atendimento a
grupos sociais mais desfavorecidos e carenciados. Entre estes grupos estão as pessoas idosas.
Para apoiar estas situações mantém-se uma pareceria com a Segurança Social, Banco Alimentar
Contra a Fome, Grupo de Intervenção Social e Comunitário concelhio. Estas parcerias permitem-nos a
atribuição de subsídios eventuais em situações de confirmada carência económica, ajudas técnicas,
distribuição de produtos alimentares e encaminhamento/acompanhamento de situações para outros
serviços da comunidade.
A Instituição teve como objetivo primordial a aproximação deste Plano de Atividades e Orçamento à
realidade. Deve ter-se em atenção que o orçamento apresentado é meramente previsional, pois existem
muitos fatores externos que podem surpreender e influenciar a antevisão, embora a Instituição adote
mecanismos para conseguir lidar com os mesmos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 A Instituição pretende garantir a sua sustentabilidade, assim como manter e fortalecer as
parcerias;
 Manter respostas sociais e serviços prestados;
 Tenciona manter o foco, na requalificação/construção do edifício referente à resposta social
de ERPI;
 Pretende proporcionar planos de formação para os seus colaboradores;
 Até ao final do ano 2017 a Santa Casa Misericórdia de Tentúgal pretende desenvolver
ações/atividades nas respostas sociais de ERPI e Centro de Dia que possibilitem:
* Promover a auto-estima e auto-conceito do idoso;
* Consciencializar os idosos dos valores da cidadania e das relações interpessoais;
* Promover o elo de ligação entre a família, comunidade e idoso;
* Incentivar o idoso a desenvolver trabalhos de lazer;
 Até ao final do ano 2017 a Santa Casa Misericórdia de Tentúgal pretende desenvolver acções
no Apoio Domiciliário que possibilitem:
* Proporcionar aos idosos bem estar físico;
* Promover momentos de alegria, afetividade e solidariedade.

RESPOSTAS SOCIAIS / SERVIÇOS PRESTADOS
Serviços Prestados em ERPI:
 Alojamento;
 Alimentação – Pequeno-Almoço, Almoço, Lanche, Jantar e Ceia;
 Higiene Pessoal;
 Conforto Pessoal;
 Tratamento de Roupas;
 Acompanhamento ao Exterior;
 Apoio/Acompanhamento Social e Psicológico;
 Acompanhamento Médico;
 Tratamentos de Enfermagem;
 Terapia Ocupacional e Animação.
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Serviços Prestados em Centro de Dia:
 Pequeno-Almoço, Almoço, Lanche e Jantar;
 Higiene Pessoal;
 Higiene Habitacional;
 Tratamento de Roupas;
 Acompanhamento ao Exterior;
 Apoio/Acompanhamento Social e Psicológico;
 Acompanhamento Médico;
 Tratamentos de Enfermagem;
 Terapia Ocupacional.

Serviços Prestados em Apoio Domiciliário:
 Confeção e Distribuição de Refeições – (Pequeno-Almoço, Almoço);
 Higiene Pessoal;
 Higiene Habitacional;
 Tratamento de Roupas;
 Apoio/Acompanhamento Social e Psicológico;
 Tratamentos de Enfermagem;
 Atividades Socioculturais.

Cantina Social
O serviço de Cantina Social está inserido num programa de Rede Solidária das Cantinas Sociais e
constitui-se como uma resposta de intervenção no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, que é
coordenado pela Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho.
A Cantina Social assegura uma refeição diária que é levada pelo beneficiário, para consumo no
domicílio.

Loja Social
A Instituição desenvolve um projecto designado por Loja Social, no sentido de criar condições que
favoreçam o bem-estar da população local, nomeadamente, nas categorias sociais mais vulneráveis em
situação de pobreza e exclusão social.
Neste projecto não ocorrem entradas e saídas de dinheiro, não havendo assim fluxo monetário.
Funciona com troca de bens entre os utilizadores.
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Parque de Ajudas Técnicas
Este projeto visa melhorar a qualidade de vida da população idosa e de pessoas com necessidades
especiais, residentes na freguesia de Tentúgal e concelho de Montemor-o-Velho.
Tem como objetivo combater o isolamento pessoal e social dos idosos e dependentes, preservando
uma autonomia e ligação aos espaços que lhes são necessários, pondo à sua disposição equipamento capaz
de promover o estatuto do deficiente.

APRESENTAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Tabela 1:
CATEGORIA PROFISSIONAL

NÚMERO DE COLABORADORES

Ajudante de Lar e Centro de dia

15

Assistente Administrativa

1

Cozinheira
Enfermeira

1
1

Psicóloga

1

Contabilista Certificado

1

Trabalhador de Serviços Gerais

2

Diretor Técnico do Estabelecimento

1

Animador Cultural
Medida Reativar (IEFP)

1
1

ORÇAMENTO
O Resultado Líquido Previsional para 2017 é de 115,45€ positivo, evidenciando-se o seguinte:

 Rendimentos
No que diz respeito a rendimentos, a Instituição teve como base, de uma forma geral, o acumulado a
Setembro de 2016 planificado para doze meses, assim como a experiência real relativamente a exercícios
anteriores.
Para as mensalidades e comparticipação dos utentes e familiares, considerou-se a frequência média
de utentes, o saldo a setembro de 2016 convertido a doze meses e a atualização que se faz no início de
cada ano.
Nas cantinas sociais considerou-se 372 refeições por mês a 2,5€ cada.
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Quanto às Quotas da Irmandade, considerou-se o número de irmãos inscritos no mês de Setembro,
tendo sido retirado um mapa do programa de sócios onde consta a listagem de 153 irmãos.
Para o subsídio referente aos Acordos de Cooperação da Segurança Social, das respostas sociais de
ERPI, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, teve-se por base o número de utentes abrangidos
nas respetivas respostas, assim como as vagas cativas.
O valor referente a juros obtidos de depósitos obteve-se através de informação fornecida pela
instituição bancária onde constam os depósitos a prazo.

Gráfico 1 – Rendimentos:
Rendimentos

Juros, Dividendos e Outros
Rend. Sim.

Outros Rendimentos

Subsídios, Doações e Legados
à Exploração

Prestação de Serviços
-

€
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150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

300.000,00 €

Previsão para 2017

 Gastos
Relativamente aos gastos, assim como nos rendimentos, a Instituição teve como base, de uma forma
geral, o acumulado a setembro de 2016 planificado para doze meses, assim como a experiência real
relativamente a exercícios anteriores e a taxa de inflação de 1,4%, prevista pelo Fundo Monetário
Internacional.
No Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas teve-se em consideração o
acumulado a setembro convertendo-se a 12 meses, aplicou-se a taxa de 1,4% e não se teve em conta a
restituição de 50% do valor do IVA nas faturas de géneros alimentares e bebidas.
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Quanto a Fornecimentos e Serviços Externos, para além de considerar o descrito anteriormente para
os gastos, em geral, também se teve em consideração os contratos em algumas rubricas, como é o caso dos
honorários e também dos seguros, em que nesta última os valores foram fornecidos pelas seguradoras.
Relativamente aos custos com pessoal, considerou-se o quadro de pessoal em setembro, tendo em
conta as datas de terminus dos contratos no ano de 2017, a T.S.U. para 2017 de 22,3%.
Os gastos com amortizações foram calculadas com base no mapa de simulação do programa de
imobilizado, dos bens sujeitos a depreciação.
O valor que consta em Outros Gastos é referente às quotas anuais pagas à U.M.P..

Gráfico 2 – Gastos:
Gastos

Outros Gastos
Gastos Dep. e Amort.
Gastos com Pessoal
FSE
CMVMC
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Previsão para 2017

 Investimentos:
A Instituição tem-se esforçado para recuperar e manter o seu património, com foco, em especial, na
melhoria da qualidade das respostas sociais.
Como um dos objetivos principais da Mesa Administrativa é a requalificação do edifício da resposta
social de ERPI, no ano de 2017 pretende-se adquirir uma parte de um terreno, através de fundos próprios,
que servirá de acesso às futuras instalações. O valor previsto para esta compra é de 3.000,00€.
Pretende-se também dar início ao projeto de arquitetura e especialidades, para a obra supracitada,
prevendo-se o valor de 20.000,00€.
Objetiva-se ainda a venda de um prédio rústico pelo valor de 2.000,00€
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Tabela 2:
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TENTÚGAL
Conta de Exploração Previsional – 2017
CONTA

RENDIMENTOS

72
721
722
725

Prestações de Serviços:
Quotas dos utilizadores, matrículas e mensalidades de utentes
Quotizações e jóias
Serviços secundários

75
7511
7512
751203

Subsídios, doações e legados à exploração:
ISS, IP- Centro Distrital
Outros
IEFP

78
781
782
787

Outros Rendimentos:
Rendimentos suplementares
Descontos de pronto pagamento obtidos
Rendimentos em investimentos não financeiros

79
791
7911

Juros, dividendos e outros rendimentos similares:
Juros obtidos
De depósitos

VALOR

TOTAL

240.695,00 €
1.530,00 €
11.160,00 €
253.385,00 €
173.156,88 €
675,60 €

173.832,48 €

2.376,00 €
30,00 €
1.900,44 €
4.306,44 €
1.463,71 €
1.463,71 €
432.987,63 €

(B)
CONTA
61
612

GASTOS
Custo Merc. Vendidas e das Matérias Consumidas:
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

VALOR

TOTAL

45.190,00 €
45.190,00 €

62
622
623
624
625
626
627

Fornecimentos e serviços externos:
Serviços especializados
Materiais
Energia e fluidos
Deslocações, estadas e transportes
Serviços diversos
Outros

25.006,20 €
3.851,00 €
28.358,00 €
250,00 €
25.311,68 €
1.383,00 €
84.159,88 €

63
632
6321
6322
635
636
638

Gastos com o Pessoal:
Remunerações do pessoal
Remunerações Certas
Remunerações Adicionais
Encargos sobre remunerações
Seguros Acid. Trabalho e Doenças Profissionais
Outros gastos com pessoal

193.279,11 €
10.801,56 €
45.311,04 €
1.755,00 €
656,00 €
251.802,71 €

64
642

Gastos de depreciação e de amortização:
Activos fixos tangíveis

51.359,59 €
51.359,59 €

68
688

Outros gastos
OUTROS

360,00 €
360,00 €

(A)
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL (A-B)
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