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FUNDAÇÃO A. C. SANTOS  

ORÇAMENTO 2017  

INTRODUÇÃO 
 
O plano anual de atividades assume-se como um documento de planeamento que define os 

objetivos, as formas de organização e de programação das atividades bem como à 

identificação dos recursos necessários à sua execução. 

No âmbito das respostas à população idosa, pretende-se a promoção de ações/interações que 

possam ser levadas a efeito com os seniores e que contribuam para potenciar a sua autonomia, 

aproveitando e estimulando as suas capacidades e uma vivência saudável no decurso do 

processo de envelhecimento. Neste sentido, importa realçar a importância da satisfação das 

necessidades mais elementares da pessoa idosa através do apoio nas atividades da vida diária, 

mas também o papel de outras atividades que vão contribuir para retardar os efeitos que se 

verificam devido à progressiva alteração fisiológica, cognitiva e psicossocial. 

Na resposta de Atendimento e Acompanhamento Social as ações desenvolvidas pela fundação 

A.C Santos para o anos de 2017 visam a promoção e integração social de indivíduos e 

famílias em situação de disfunção socioeconómica, nomeadamente através do 

atendimento/acolhimento, de informação e orientação que se enquadrem no âmbito da Ação 

Social e do Rendimento Social de Inserção (RSI), continuando assim o seu principal objectivo 

estratégico da sua acção de beneficência para o ano de 2017 a aproximação à comunidade 

local, não só dando a conhecer os seus projetos – alguns dos quais desenvolvidos na sua 

Subsidiaria CASA de Repouso Vale de Lobos ", mas também disponibilizando recursos para 

aplicação, em especial, de combate à pobreza.  
 
 
OBJECTIVOS DE INTERVENÇÃO 

 
A Fundação A.C Santos enquanto IPSS inserida na freguesia de Freguesias de Almargern 

assume-se como uma instituição de referência no meio, quer no âmbito das suas intervenções, 

quer como modelo de instituição participativa no coletivo, ou seja, diferenciar-se como 

potenciadora dos recursos e sinergias locais. 

Nas respostas dirigidas à população idosa, a Fundação A.C Santos promove por um lado, a 

satisfação das necessidades básicas, neste sentido, estabeleceu protocolos de cooperação com 

duas entidades locais, a União de Freguesias de Almargern do Bispo, Pêro Pinheiro e 

Montelavar, e a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos "Os Bispinhos", e 
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consubstancia, no primeiro caso, na concessão de 750,00 euros mensais para aquisição de 

cabazes de alimentos destinados às famílias carenciadas daquelas freguesias, e, no segundo, 

na atribuição de um donativo mensal de 250,00 euros, destinado a apoiar as atividades 

desenvolvidas por aquela Associação em prol dos seus beneficiários seniores, nomeadamente, 

o fornecimento de refeições através da Cantina Social e os serviços prestados na Lavandaria 

Social. Adicionalmente, os excedentes dos produtos agrícolas colhidos na horta da Casa de 

Repouso Lar Vale de Lobos, serão entregues à União de Freguesias para distribuição pelas 

famílias carenciadas contribuindo assim para retardar ou evitar a institucionalização do idoso. 

 
 
    INVESTIMENTOS  
 
Em 2017, a Fundação irá realizar os investimentos a seguir descriminados cujo os valores se 
estima: 
 

 AVENIDA DA IGREJA  
 Divisão do ramal de alimentação da EDP, separando os edifícios n.ºs 15 e 17- € 7.000; 
 Projectos de melhoria das infraestruturas das instalações de forma a rentabilizar- € 6.000.   
 Aquisição de Painéis Fotovoltaicos no valor estimado de € 60 000.00. 
 Passagem de ligação entre. Edifício principal e a unidade nova € 5000 
   
 
 RENDIMENTOS 

 
Rendas de imoveis e de cessões de exploração   

 

 
2016 2017 

  Mês Mês Anual condoinio  

Watts & Barbosa 1.011,21 1.021,37 12.256,44 980,4 

Insland Impot 600 606,03 7.272,36 545,4 

Pinguças & Lontrinhas  1.400,00 1.616,08 19.392,96   

Wicon 1.500,00 1.515,08 18.180,96   

Manuel Leal Lobato 797,92 805,94 9.671,28   

Ana Marques  86,32 87,18 1.046,16   

Adélia Leão  442,89 447,34 5.368,08   

Amarilia Santos  447,32 451,81 5.421,72   

Maria Souto  442,89 447,34 5.368,08   

Ana Cristina Cardoso 86,11 86,97 1.043,64   

          

Casa de repouso    14.598,61 175.183,32   

          

Quintas da Rosa 1.793,33 1.811,36 21.736,32   

          

TOTAL   23.495,11 281.941,32 1.525,80 

 



3 

 

 
 
GASTOS 

 
 Fornecimento e Serviços Externos  
 
 
      

62 Fornecimentos e serviços externos 63.053,97 

622 Serviços especializados 38.427,07 

6221 Trabalhos especializados 9.196,00 

6222 Publicidade e propaganda 3.000,00 

6223 Vigilância e segurança 540,62 

6224 Honorários 141,09 

6226 Conservação e reparação 24.900,00 

6227 Serviços bancários 649,36 

623 Materiais 1.782,45 

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 1.778,40 

6238 Outros 4,05 

624 Energia e fluidos 17.944,73 

6241 Electricidade 8.901,23 

6242 Combustíveis 4.486,40 

6243 Água 4.557,10 

625 Deslocações, estadas e transportes 214,86 

6251 Deslocações e estadas 214,86 

626 Serviços diversos 4.684,86 

6262 Comunicação 64,94 

6263 Seguros 4.619,92 

 
 
 
 Salários  
 
      

63 Gastos com o pessoal 73.024,93 

632 Remunerações do pessoal 59.427,04 

6321 Remunerações do pessoal - venc. 37.200,00 

6323 Remunerações do pessoal - s. férias 3.100,00 

6324 Remunerações do pessoal - s. natal 3.100,00 

6325 Remunerações do pessoa - s. aliment 1.975,59 

6326 Remunerações do pessoal - h. extra 5.925,12 

6327 Rem. do pessoall - prémios de produtividade 3.733,00 

6328 Rem. do pessoall - prémios por objectivos 1.893,33 

6329 Rem. do pessoal - subídios de transporte 2.500,00 

635 Encargos sobre remunerações 12.639,39 

6352 Enc. s/rem.Seg.Social-pessoal 12.639,39 

636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 
profiss 

958,50 

6361 Seg.ac.trb-orgãos sociais 388,31 

6362 Seg.ac.trb - pessoal 570,19 
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 Depreciações  
 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, 

deduzidos de depreciações e perdas por imparidade acumuladas. Considera-se como 

custo de aquisição o preço de compra adicionado das despesas imputáveis à compra, 

estimativa dos custos de desmantelamento, remoção dos ativos e requalificação dos locais 

de instalação/operação dos mesmos. 

 

Os ativos fixos tangíveis são depreciados pelo método da linha recta a partir da data em 

que os mesmos se encontram disponíveis para ser utilizados no uso pretendido, em 

conformidade com a vida útil dos ativos, 
 

Donativos  
 
 
6882 Donativos 39.000,00 

68821 Donativos aceites 27.000,00 

688211 Mec. estado-(n.1, art.1 em) s/lim             2 12.000,00 

6882111 Donativo social - maj. 140% 12.000,00 

688211104 FLEP Fund.Lar.Evang.Port. 502911000 3.000,00 

688211111 UF Almargem Bispo PP Montelevar 9.000,00 

688212 Mec. soc.-(n.1 art.3 em)-lim 8/1000 15.000,00 

6882121 Don. social- maj. 140% n.3,art.2 em 9.000,00 

688212101 Banco Alimentar 502671858 3.000,00 

688212102 Comité Port Unicef 500883823 3.000,00 

688212103 Os Bispinhos 3.000,00 

6882122 Don. social-maj. 130% 3.000,00 

688212201 APFADA (Alzheimer) 502069635 3.000,00 

6882123 Don. social- maj. 150% alin d),art.5 em 3.000,00 

68822 Donativos não aceites 12.000,00 

68822001 Casa da Sopa S.T.Príncipe 6.000,00 

68822002 AMA Ass.Miss.Assist.S.T.Príncipe 6.000,00 

 


