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da Sociedade de S nte de Paulo

lano de Atividades

Este plano de atividades, dizer respeito ao último ano de mandato desta

direção vai-se debruÇar almente na consolidação dos objetivos traçados

nos planos de atividades ineados ao lonEo dos últimos três anos de vigência

ndo no entanto tudo o que vai surgindo no dia-a-desta direção, não

dia.

Assim, as ações que nos p omos desenvolver serão as seguintes:

1. Area Económico finan

Como se pode verificar

as unidades, não se co

orçamento, melhorou-se o desempenho de todas

indo no entanto que todas tenham iá uma conta

de exploração equilibrada.

em particular, para se co

verificar. Sabemos que e

nalgumas não será possí

um todo e embora se

vamos continuar a dar atenção a cada uma

os desvios de exploração que se estão a

devido à estrutura das nossas casas e

a Associação tern que ser analisada como

trem

difícil

mas

Associação já reflectidas n

equilíbrio financeiro em 201

económico financeira da

melhorias na conta de exploração da

Orçamento de 2019, é nossa intenção atingir o

tendo como objectivo garantir a sustentabilidade
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2. Fornecedores

Ainda não se

anteriores. Foi

mais de 90%. E

atrasados.

consegui

feito um e

liquidar todas as

rme esforço nesta

nosso ob no ano de 2019.

dívidas que vinham de anos

area, conseguindo-se liquidar

concluir todos os pagamentos

No que se refere aos for imentos correntes não há qualquer atraso desde o

ano de 2016 e o nosso obi ivo é continuar a pagar mensalrnente para que não

se acumulem mais dívidas.

2. Pessoal

E nosso objetivo, continuar melhorar o desempenho de todo o pessoal . para

formação em todas as áreas para que todas as

funcionárias melhorem o desempenho. Continuar a reunir com todo o

pessoal, nas diversas casas

para corrigir da nossa parte

ara ouvir todas as funcionárias e corrigir o que for

u da parte das funcionárias.

3. Ediflcado

isso varnos continuar a dar

Aqui, o objetivo será me

para que tanto as utentes

a qualidade dos serviÇos me

dentro da medida do possível, as condições

as funcionárias se sintam bem e confortáveis e
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da Sociedade de S. Vibente de Paulo

4. Relacionarnento a comunidade

Temos como objetivo conti o relacionamento com a comunidade onde as

nossas casas estão inseríd s, continuando a celebrar protocolos com as juntas

escoias e outras AssociaÇões.de freguesia, IPSS dazana,

5. lnvestimentos

a) E nosso objetivo, du nte o ano de 2019, fazer o projeto de arquitetura

o lar para substituir o existente em Galamares. nopara a construÇão de um

concelho de Sintra e abrir o urso público para a construção.

b) Fazer-se um estudo ra a construção de uma nova sala no Jardim dos

Sentidos em Montemor-o-N , para alargar a resposta em creche, devido à

grande procura que es a ter e não haver resposta nesta área.

c) Contínuar as negoc com a Câmara Municipal de Lisboa para a

cedência em direito de sup cie do terreno que agora temos em regime de

do Lumiar (Campo das Amoreiras)aluguer precário, Lar Cha

6. Sócios

Embora se tivesse feito um na angariação de sócios, entendemos que

o universo vicentino na da grande Lisboa, nos permite ter como objetivo

Associados. Assim, continuamos com o objetivoalargaremuitoonúmero

de alargar a nossa base de ios, para que a Associação cresça e tenha cada

vez mais capacidade para nuar os objetivos para que foi criada.
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7. Heranças e D

No início do ano de

da Associação que
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19, vamos concluir a doação de um imovel a favor

m características para a exploração de qualquer

valência que a iação considere útil. Este imovel será uma mais

valia para a Associ e encontra-se livre de quaisquer ónus ou

encargos.

Vamos fazer todos os s para cumprir este plano de actividades, assim

interceda por nos.Deus nos ajude e o nosso p

A Direcção da Associação d

o, São vicente de Paulo,

s Obras Assistenciais de São Vicente de paulo
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rçamento
Mémória Descritiva

o orçamento da ,$OASSVP é um plano financeiro estratégico para

o ano 2019. Em termos de contabilidade é a expressão dos

rendimentos e

anual.

, relativamente a um período de execução

exige medidas de contenção

de subsídios governamentais,

O orçamento de 2

rendimentos, regi

19, tem como valores de referência, os gastos e

tados até ao mês de Setembro de 201A. A

mento 2019, tem também por base o plano derealização do Or

actividades delin do pela Direcção, bem com a estratégia a

implementar no ximo ano.
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Mem ria Descritiva(cont.)
RENDIMENIOS:

Os rendimentos da

rubricas: Mensalidad

ASSVP são obtidos maioritariamente em duas

Em todos os C
mensalidades.

e Subsídios da Segurança Social.

de Custo serão realizadas actualizacões das

O Orçamento foi rea izado, paftindo do importante pressuposto de

continuidade dos aco financeiros estabelecidos, com as diversas

entidades locais (Câ ras Municipais, IEFP) e nacionais (Segurança

Social), tal como s nos anos anteriores.

GASIOS;

A rubrica de custos as matérias consumidas (gastos com bens

alimentares), diz ito aos géneros alimentares adquiridos para a

confeção das refei dos utentes e funcionários . A Direcção continua

a controlar os gastos nesta rubrica, garantindo a qualidade,

adequadas.diversidade e qua

As despesas gera

externos) resultam

da instituição (fornecimento e serviços

normal funcionamento da actividade dos

estabelecimentos. ou ja, são as despesas que a instituição gera

diariamente, indi veis ao seu normal funcíonamento, como por

exemplo a electricidad , água, combustíveis, material de escritório, etc,

Para 2019, os gastos imados tiveram como base de cálculo, a média

dos consumos, até mbro de 2018.



Mem

No que diz res

acréscimo, resultant

parlir de 1 de Janei

da massa salarial,

contribuições para a

cálculos efetuados fo

.Valor mensal x 14

.Encargos da

base.

Os gastos de

equipamentos usad

irá permitir a subs

sua vida útil.

lmpofta salientar, q

sim a desvalorização

ria Descritiva(cont.)

aos gastos com pessoal, prevê-se um ligeiro

das alterações no SMN e CCT, que ocorrerão a

de 2019. Foi considerado um aumento de 3,5%

resultante da subida do SMN. A taxa das

segurança social irá manter-se no 22,30o/o. Os

m os seguintes:

ses (12 vencimentos + sub. férias + sub. natal)

nça social - 22,30o/o sobre as remunerações

ação representam a perda de valor dos

e que representam uma reserva financeira que

ição desses mesmos equipamentos no final da

estes gastos não representam pagamentos, mas

os bens.
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PreftOçõe5,...,,..,tt...t.......t.,rtt....,......)..t.....)t.,..tr...,..

Comporticipoções e subsídros o exploraçãl ,,,,,,.,.

Outros rendimentos e Ganhos

luros e Outros Rendimentos

RENDTMENToS {1}

CMV illlV r r rr, rr . r.,,. .. r... r, . r.,. t. t.,..,,. r., j.. | | r, I r, I r

t o r n e cimg nto s e Serurços Exter nos,.,.,,.r,,.,.,,rr,,...,,

Cusfos com pfiss}f,|,,,,,,.,,,,,,,,t1..,..,...t..t.,..t,,t.t.t1

6astos DepreciaçãQ .,,,,,.,,,,,,,,,,r.,,r,.,,..,.,rr.,'r,.,.r.

0utros Gastos e Perdas

Gastos e Perdas de Financiamento

GAsT0s (2 I

Resultad0s (1 l- (2 l= (3 ) ,,,,.,.,,......

1,163,545,56 €

1,4|10,795,91€

92,379,24€

66,67 €,

2,656,777,i9 €

272,569,09 €

394,A74,27 €,

t,6g4,gga,77 €,

75,000,00 €

38,457,74 €,

47,194,49 €

2,s12/J5,35 €

144,502,03 €
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