
 

Revisão e Orçamento    Reprodução proibida sem autorização        1 /5
  

MEMÓRIA DESCRITIVA DA 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL | 2018 

Gastos 

 
Alimentação: Nas creches e jardins prevê-se gastar mais do que o originalmente estimado (+ 3 mil 

em cada uma), o que explica o desvio na 61 (custo das mercadorias vendidas e matérias 

consumidas). A principal variação na 621 (subcontratos) tem que ver com o facto de a cantina social 

estar a funcionar abaixo da sua capacidade, servindo menos refeições do que as inicialmente 

previstas. Nos lares e no serviço de apoio domiciliário não se prevêem desvios significativos face à 

estimativa inicial. 

Honorários: O aumento do gasto face ao estimado tem que ver, em grande parte, com serviços 

prestados na área da psicologia (+2,2 mil), criação artística (+1,6 mil), arquitectura e solicitadoria 

(+1,2 mil). 

Conservação e reparação: Há um desvio significativo face ao esperado uma vez que, neste 

momento, a totalidade das despesas com conservação e reparação estão a ser contabilizadas no ano 

corrente, inclusivamente aquelas que foram orçamentadas como sendo de carácter plurianual. Estão 

nesta situação as seguintes intervenções: Avenida do Atlântico (35 mil euros), Bairro Conde de 

Bertiandos/Rua General Luís do Rego (5 mil euros) e Rua Nova de Santana (2,5 mil euros). Face a esta 

situação, o Parque Imobiliário é onde se prevê um desvio mais significativo (+25 mil). Nas respostas 

sociais estimam-se desvios na Creche/Jardim Santiago da Barra (+5,6 mil), no Lar de S. Tiago (+5 mil) 

e no SAD (+1,5) mil. 

Materiais: A previsão de desvio para esta rubrica está relacionada com a aquisição de uma série de 

grandes materiais e ferramentas de desgaste rápido que não estavam orçamentados, 

nomeadamente materiais relacionados com autoprotecção (+2,6 mil), colchões hospitalares 

articulados para o Lar de S. Tiago (+1,8 mil) e um conjunto de cacifos para as várias valências (+ mil). 

Também se prevê que o gasto com material de escritório seja superior ao inicialmente previsto (+ 

mil), acontecendo o mesmo com o material didáctico (+1,5 mil) e os produtos de higiene, limpeza e 

conforto (+2 mil). 

Energia e fluidos: Na energia e fluidos prevêem-se desvios na electricidade (+2 mil), gasóleo (+7 mil) 

e gás (+1,5 mil). A falta de contadores ou outos sistemas que possibilitem o controlo dos consumos 

da lavandaria não nos permite afirmar, com precisão, se os aumentos estão relacionados com este 

sector. Em termos de electricidade, na Creche/Jardim da Misericórdia/Lavandaria prevê-se um gasto 

superior ao orçamentado equivalente a 15,8 mil euros, enquanto a poupança estimada para o Lar de 

S. Tiago e Lar da Piedade é de 14,4 mil. Nos combustíveis, o desvio estimado na Creche/Jardim da 

Misericórdia/Lavandaria é de 7 mil euros, sendo que a poupança nos Lares da Piedade e S. Tiago será 

praticamente nula. A expectativa seria que houvesse uma diminuição da electricidade nos Lares 

(equipamentos e aquecimento da água) superior ao aumento do gasóleo na Creche/Jardim da 

Misericórdia/Lavandaria (aquecimento da água). Esta situação deverá merecer uma análise mais 

detalhada no futuro. 

Comunicação: A diferença está relacionada com gastos superiores ao estimado na administração 

(+1,5 mil), Lar de S. Tiago (+ mil) e RLIS (+0,9 mil). Na Piedade prevê-se um gasto inferior (-0,6 mil). 
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Em Outubro de 2017 houve uma actualização do contrato com a MEO que parece ter aumentado, na 

generalidade, os gastos com telecomunicações. 

Limpeza, higiene e conforto: O desvio nesta rubrica tem que ver com a metodologia de afectação 

dos custos da lavandaria aos lares e ao SAD. Uma vez que a lavandaria apenas presta serviços a estes 

sectores, torna-se necessário repartir a totalidade dos custos pelas diferentes valências. Assim, a 

totalidade dos custos da lavandaria é imputada aos lares e ao SAD (conta 6267 - serviços de limpeza, 

higiene e conforto), tendo como contrapartida a 74 (trabalhos para a própria entidade - lavandaria). 

A valorização destes serviços é de, aproximadamente 91,6 mil euros.  

Note-se que a variação nesta conta (6267) é mais elevada do que a variação na 74 uma vez que há 

trabalhos para a própria entidade que foram revistos em baixa: 1) diminuição da valorização do 

trabalho do pessoal dos lares à cantina social e ao SAD devido ao facto de se terem servido menos 

refeições do que o estimado (na cantina social) e de o lar ter deixado de prestar serviços de 

lavandaria ao SAD (-3,6 mil euros, com impacto na 6268); 2) diminuição da valorização dos serviços 

prestados pelos refeitórios dos lares à cantina social e ao SAD, em virtude de terem sido fornecidas 

menos refeições do que o estimado (-7,8 mil euros, com impacto na 6211) e 3) diminuição da 

valorização das refeições fornecidas ao pessoal em virtude de terem sido fornecidas menos refeições 

do que o inicialmente estimado (-1,5 mil, com impacto na 638). 

Outros serviços diversos: O desvio verificado nesta rubrica também não afecta os resultados, uma 

vez que tem como fundamento a diminuição dos serviços prestados pelos lares à cantina social 

(menos refeições servidas). 

Gastos com pessoal: Prevê-se que os gastos com 

o pessoal sejam inferiores ao previsto, isto apesar 

do aumento do salário mínimo (que não estava 

orçamentado), dos gastos com seguros (+7 mil) e 

com vestuário e calçado (+4,3 mil). 

Uma vez que o pessoal agora afecto à lavandaria 

estava nos lares, torna-se necessário analisar os 

centros de custo em conjunto. Se o fizermos 

verificamos que o gasto foi superior ao previsto (+ 

7 mil euros), algo que estará relacionado com o 

aumento do salário mínimo, mas também com as 

afectações parciais de mais dois colaboradores à 

lavandaria (50% e 30%) e a gratificação atribuída à 

encarregada. 

No Parque Imobiliário e na RLIS os gastos 

inferiores ao estimado estão relacionados com 

baixas de colaboradoras (não substituídas). 

O aumento previsto para a administração tem que ver os seguros e, no SAD, a diferença está 

relacionada com o facto de a directora deste sector ter sido destacada para substituir, de forma 

Orçamento Revisão Dif.

C/J Santiago 

Barra
263.249 € 265.607 € 2.358 €

Lar de S. Tiago 429.328 € 404.478 € -24.850 €

C/J Misericórdia 407.297 € 395.962 € -11.335 €

Lar da Piedade 335.406 € 315.788 € -19.619 €

Serviço de Apoio 

Domiciliário
90.863 € 85.528 € -5.335 €

Administração 144.697 € 153.590 € 8.893 €

Igreja/Culto 21.044 € 20.416 € -628 €

Parque 

Imobiliário
17.442 € 13.447 € -3.995 €

RLIS 105.490 € 96.598 € -8.892 €

Lavandaria 0 € 52.159 € 52.159 €

Total 1.814.817 € 1.803.573 € -11.244 €

CUSTOS COM PESSOAL
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temporária, a coordenadora da RLIS (licença de maternidade), passando o seu custo a ser imputado a 

este sector, e não ao SAD. 

A poupança mais significativa, face ao esperado, ocorreu na Creche/Jardim da Misericórdia, algo que 

pode ser justificado pelo facto de uma educadora estar a ser substituída, de forma transitória, por 

outra de vencimento mais baixo (licença de maternidade); de ter havido períodos de baixa sem 

substituição; e de um dos berçários estar temporariamente encerrado devido à falta de inscrições, 

levando à afectação temporária de duas colaboradoras a outros sectores. 

Amortizações e depreciações: O gasto inferior ao esperado tem que ver com o facto de se ter 

projectado a conclusão da obra do Lar de S. Tiago para este ano, algo que não se confirmou. Assim, o 

investimento continuará em curso, não havendo lugar a qualquer amortização em 2018 relacionada 

com esta empreitada. 

Outros gastos e perdas: A maior parte do desvio ocorrido nesta rubrica tem que ver com correcções 

efectuadas ao período anterior, relacionadas com facturas que apenas foram entregues nos serviços 

administrativos depois do ano estar encerrado. 

 

Rendimentos 

 
Vendas: Prevê-se uma execução inferior ao estimado devido à diminuição da procura do livro sobre 

os azulejos da Igreja da Misericórdia. 

Quotas dos utilizadores: mais 3 mil do que o 

estimado. 

Na Creche Santiago da Barra e no Jardim da 

Misericórdia a média de utentes foi ligeiramente 

inferior à prevista (-1 e -2, respectivamente), ao 

contrário do que aconteceu no Jardim Santiago 

da Barra (+1). Na Creche da Misericórdia o 

número médio de utentes até foi superior ao 

previsto (+5), mas as mensalidades foram mais 

baixas (algo que está relacionado com o 

rendimento dos agregados familiares). 

No Lar da Piedade a execução superou o 

orçamentado uma vez que os utentes que 

entraram têm, em média, mensalidades mais 

altas do que os que saíram. Situação contrária 

A revisão dos gastos é de 5%. Se descontarmos o efeito do acréscimo de gastos provocado pela 
metodologia adoptada para a valorização dos serviços prestados pela lavandaria aos lares e 
apoio domiciliário, a revisão é de 1,8%. 

Orçamento Revisão Dif.

Creche 

Santiago da Barra
64.835 € 61.700 € -3.135 €

Jardim 

Santiago da Barra
89.760 € 92.785 € 3.025 €

Lar de S. Tiago 347.180 € 343.265 € -3.915 €

Creche da 

Misericórdia
121.800 € 119.555 € -2.245 €

Jardim da 

Misericórdia
103.200 € 101.280 € -1.920 €

Lar da Piedade 283.500 € 291.340 € 7.840 €

Serviço de Apoio 

Domiciliário
39.890 € 43.310 € 3.420 €

Total 1.050.165 € 1.053.235 € 3.070 €

QUOTAS DOS UTILIZADORES
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verificou-se no Lar de S. Tiago, algo que poderá estar relacionado com o facto de haver agora mais 

duas vagas reservadas para a Segurança Social, fruto de uma solicitação deste instituto público.   

No SAD, apesar da ocupação não ter sido plena, é expectável que se termine o ano com uma 

facturação superior ao esperado, uma vez que os utentes que entraram suportam comparticipações 

mais elevadas do que aqueles que saíram. 

Outros serviços prestados: Prevê-se a obtenção de rendimentos superiores ao previsto nas entradas 

para a igreja (+3 mil). O valor total das entradas na Igreja poderá superar, este ano, a marca dos 12 

mil euros. 

Trabalhos para a própria entidade: São operações contabilísticas que não influenciam os resultados. 

Há um desvio significativo face ao esperado devido à metodologia de afectação dos gastos da 

lavandaria aos lares e apoio domiciliário (algo que, por falta de dados, não foi previsto no orçamento 

inicial). 

Subsídios da Segurança Social: Aumento de 9 mil euros face ao estimado. 

Na generalidade das respostas sociais os 

aumentos face ao previsto têm que ver com a 

actualização do valor do subsídio por utente 

atribuído aos lares, creches e serviço de apoio 

domiciliário. No caso do SAD o aumento da 

comparticipação estatal não chegou para cobrir a 

diminuição do financiamento provocado pelo 

decrescimento do número médio de utentes. 

Nos jardins o valor do subsídio por utente não 

aumentou, mas há outros factores que 

contribuíram para o aumento, face ao esperado, 

dos subsídios da Segurança Social. 

No Jardim Santiago da Barra o orçamento inicial 

previa que o número médio de utentes fosse 

inferior ao acordado com a Segurança Social, algo 

que, de facto, aconteceu até ao final do ano lectivo anterior. Contudo, o actual ano lectivo iniciou-se 

com as salas mais compostas, o que fará aumentar o valor dos subsídios a receber no último 

quadrimestre do ano. 

No Jardim da Misericórdia prevê-se um desvio positivo face ao orçamentado devido à revisão, em 

alta, da comparticipação referente ao diferencial remuneratório das educadoras (compensação 

atribuída à instituição quando os vencimentos das educadoras adstritas a esta resposta social 

excedem um montante pré-definido). 

Na Cantina Social o desvio face ao orçamento está relacionado com o menor número de refeições 

fornecidas. 

Orçamento Revisão Dif.

Creche 

Santiago da Barra
114.956 € 117.487 € 2.531 €

Jardim 

Santiago da Barra
127.841 € 130.808 € 2.967 €

Lar de S. Tiago 272.758 € 276.803 € 4.045 €

Creche da 

Misericórdia
205.057 € 209.571 € 4.514 €

Jardim da 

Misericórdia
110.754 € 113.992 € 3.238 €

Lar da Piedade 199.744 € 199.571 € -173 €

Serviço de Apoio 

Domiciliário
91.764 € 90.551 € -1.213 €

Cantina Social 18.240 € 11.398 € -6.843 €

Total 1.141.114 € 1.150.181 € 9.066 €

SUBSÍDIOS DA SEGURANÇA SOCIAL
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Outros subsídios: Prevê-se uma diminuição face ao orçamento inicial devido ao facto de a RLIS estar 

a ter gastos inferiores ao esperado. Relembro que assumimos como pressuposto que o subsídio 

atribuído à RLIS será igual aos gastos elegíveis do projecto.   

Rendas: Prevê-se que os rendimentos relacionados com rendas habitacionais e comerciais sejam 

inferiores ao orçamentado (-4,8 mil). Por outro lado, os rendimentos com terrenos serão mais 

elevados (não se orçamentou nenhum valor) e a cessão de exploração da Calatrava renderá mais 2,3 

mil euros, fruto de uma revisão contratual efectuada em Junho. 

Outros rendimentos e ganhos: Estima-se um aumento de 27 mil euros face ao previsto devido à 

indemnização paga pela Hope (+7,3 mil), à correcção de um lançamento de seguros com o pessoal 

que foi contabilizado no ano passado e que diz respeito a este ano (+5,7 mil), ao reconhecimento de 

um pagamento superior à estimativa efectuada para o subsídio atribuído pela Segurança Social aos 

residentes nos lares com dependência de 2.º grau (+8 mil), e ao facto da restituição do IVA da 

alimentação ter sido superior à inicialmente estimada (+4,4 mil). 

Juros: Desvio de 5 mil euros resultante de uma falha técnica na elaboração do mapa que serviu de 

apoio ao orçamento do ano passado (-2 mil); e de renovações dos depósitos a prazo com taxas 

inferiores ao inicialmente previsto, devido ao facto das taxas de juros aplicadas pelos bancos mais 

sólidos estarem historicamente baixas.  

 

Resultado Líquido Previsional: 16.074,91€ 

 

 

 

 

 

A revisão dos rendimentos é de 3,8%. Se descontarmos o efeito do acréscimo de rendimentos 
provocado pela metodologia adoptada para a valorização dos serviços prestados pela 
lavandaria aos lares e apoio domiciliário, a revisão será é 0,6%. 


