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FUNDAÇÃO A. C. SANTOS  

ORÇAMENTO 2018  

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 ano de 2018 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 2018 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 Almargem do Bispo 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 protocolo de cooperação com 

uma entidade local, a União de Freguesias de Almargern do Bispo, Pêro Pinheiro e 

Montelavar, e consubstancia, na concessão de 1000,00 euros mensais para aquisição de 

cabazes de alimentos destinados às famílias carenciadas daquelas freguesias. Adicionalmente, 
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os excedentes dos produtos agrícolas colhidos na horta da Quinta da Nossa Sra da Conceição 

em Santo António do Tojal, serão entregues à União de Freguesias para distribuição pelas 

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

 
 
    INVESTIMENTOS  
 
Em 2018, a Fundação irá realizar os investimentos a seguir descriminados cujo os valores se 

estima: 

 

A Fundação ira proceder a um investimento nas galerias de alvalade de forma a poder  

dinamizar as galerias que se estima possa vir a atingir os 40.000 €. 

Projectos “ complexo senior “ e novo licenciamento onde se estima um investimento a rondar  

os 20.000 €   

A Aquisição de equipamento diversos de forma a poder melhor as infraestruturas 2000 € 

 Passagem de ligação entre. Edifício principal e a unidade nova € 6000 

 

   RENDIMENTOS 
 
Rendas de imoveis e de cessões de exploração   

 

 

2017 2018 

  Mês Mês Anual condoinio  

Watts & Barbosa 1.011,21 1.022,53 12.270,36 981,6 
Orlando Gangi 300 303,36 3.640,32 364,32 
Pinguças & Lontrinhas  1.600,00 1.700,00 20.400,00   
Wicon 1.500,00 1.500,00 18.000,00   
Manuel Leal Lobato 797,92 806,85 9.682,20   
Ana Marques  86,32 87,28 1.047,36   
Adélia Leão  445,28 450,27 5.403,24   
Amarilia Santos  447,32 452,33 5.427,96   
Maria Souto  445,28 450,27 5.403,24   
Ana Cristina Cardoso 86,11 87,07 1.044,84   
          
Casa de repouso  17130,65 17.130,65 205.567,80   
          
Quintas da Rosa 1.800,00 1.800,00 21.600,00   
          

TOTAL   25.790,61 309.487,32 1.345,92 
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GASTOS 

 
 Fornecimento e Serviços Externos  
 
62 Fornecimentos e serviços externos   -102.262,69 
622 Serviços especializados  -62.250,00 
6221 Trabalhos especializados  -23.150,00 
6222 Publicidade e propaganda  -6.000,00 
6223 Vigilância e segurança  -3.500,00 
6224 Honorários  -1.000,00 
6226 Conservação e reparação  -27.350,00 
6227 Serviços bancários  -980,00 
6228 Outros  -270,00 
623 Materiais  -7.300,00 
6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido  -4.300,00 
6233 Material de escritório  -3.000,00 
62331 Material de escritório c/ IVA ded  -3.000,00 
624 Energia e fluidos  -20.455,00 
6241 Electricidade  -9.700,00 
6242 Combustíveis  -3.455,00 
6243 Água  -7.300,00 
625 Deslocações, estadas e transportes  -1.006,00 
6251 Deslocações e estadas  -1.006,00 
626 Serviços diversos  -11.251,69 
6262 Comunicação  -510,00 
6263 Seguros  -5.961,69 
6265 Contencioso e notariado  -1.500,00 
6267 Limpeza, higiene e conforto  -3.200,00 
6268 Outros serviços   -80,00 

 
 
 Salários  
 
63 Gastos com o pessoal   -83.210,00 

632 Remunerações do pessoal  -67.900,00 
63201 Rem. do pessoal - venc.  -37.800,00 
63203 Rem. do pessoal - s. férias  -3.200,00 
63204 Rem. do pessoal - s. natal  -6.300,00 
63205 Rem. do pessoal - s. aliment  -2.300,00 
63206 Rem. do pessoal - h. extra  -8.500,00 
63207 Rem.pessoal-prémio  produtividade  -4.300,00 
63208 Rem pessoal prémios por objectivos  -800,00 
63211 Senhas de Presença  -2.500,00 
63212 Isenção Horario  -2.200,00 
635 Encargos sobre remunerações  -14.400,00 
6351 Enc. s/rem.Seg.Socila-orgãos sociais  -400,00 
6352 Enc. s/rem.Seg.Social-pessoal  -14.000,00 
636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss  -800,00 
6362 Seg.ac.trb - pessoal  -800,00 
638 Outros gastos com o pessoal  -110,00 
6383 Ocp- Formação profissional  -110,00 
63832 Forma.profissional IVA ded   -110,00 

 
 
 
 
 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 
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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  
 
Donativos Mensal  Ano 

Ajuda de Berço 500 6.000,00 

APFADA (Alzheimer)  250 3.000,00 

Banco Alimentar 502671858 500 6.000,00 

FLEP Fund.Lar.Evang.Port. 502911000 250 3.000,00 

AMA Ass.Miss.Assist.S.T.Príncipe 500 6.000,00 

UNICEF 500 6.000,00 

Casa da Sopa S.T.Príncipe 500 6.000,00 

União de freguesias do Bispo  1000 12.000,00 

TOTAL 
4000 48000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


