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Gastos 

 
Alimentação: Nas creches e jardins prevê-se gastar mais do que o estimado (+5% em cada sector, o 

que representa um aumento de 1,3 mil euros em Santiago da Barra e de 1,5 mil euros na 

Misericórdia). Nas ERPI espera-se que os gastos sejam bastante inferiores aos que foram 

orçamentados, algo que se justifica pelo facto de, em Maio, a Instituição ter cessado o contrato com 

a Gertal, assumindo a gestão completa das suas cozinhas. Estima-se que este acto de gestão resulte 

em poupanças na ordem dos 15 mil euros no Lar de S. Tiago e dos 13 mil euros no Lar da Piedade. 

Trabalhos Especializados: O aumento dos gastos face ao estimado tem que ver, na sua maior parte, 

com a resolução de problemas verificados nos esgotos do Lar de S. Tiago, e com a contratação de 

trabalhos tendo em vista a candidatura do Lar da Piedade a um programa de eficiência energética no 

âmbito do Portugal 2020. 

Honorários: A variação de 18 mil euros está relacionada com a prestação dos serviços de uma 

nutricionista (+ 8 mil euros) e de uma jurista (+ 7,9 mil euros), que se encontram a apoiar a 

Instituição no cumprimento das boas práticas relacionadas com a alimentação e com os contratos 

públicos, respectivamente. 

Comissões: O aumento nesta rubrica tem que ver com a alteração da metodologia contabilística 

aplicada às comissões bancárias e outras. A diferença da variação entre as rubricas comissões (6225) 

e outros gastos (6228) é praticamente nula, uma vez que os gastos transitaram de uma conta para a 

outra.  

Conservação e reparação: Estima-se um desvio significativo face ao esperado com principal 

incidência no Parque Imobiliário (+ 39,8 mil), no Lar da Piedade (+ 12,9 mil), na Igreja (+ 9,5 mil) e no 

Lar de S. Tiago (+ 8 mil). Neste momento a totalidade das despesas com conservação e reparação 

estão contabilizadas no ano corrente, inclusivamente aquelas que poderiam ser consideradas como 

sendo de carácter plurianual. Estão nestas condições as intervenções efectuadas nas habitações da 

Avenida do Atlântico (24,8 mil euros), numa moradia em Darque (11,7 mil euros) e no pavimento no 

Lar da Piedade (23,5 mil). No caso da Igreja, o desvio tem que ver com uma intervenção no órgão que 

não estava orçamentada (construção e revisão dos tubos). Por sua vez, no Lar de S. Tiago, a revisão é 

motivada por intervenções que ainda não se realizaram mas que, muito provavelmente, serão 

efectuadas antes do final do ano: desmatação do logradouro (2 mil), reparação da caldeira (4 mil) e 

manutenção do equipamento existente nas casas de banho (mil). 

Materiais: Nesta rubrica, 65% do aumento face ao estimado tem que ver com as ofertas de Natal 

atribuídas ao pessoal, já que no orçamento inicial não foi considerada nenhuma verba para este ano 

e as ofertas referentes ao Natal de 2018 só foram atribuídas e contabilizadas em Janeiro de 2019. Os 

restantes desvios verificam-se no Lar da Piedade (+ 6,7 mil) e no Lar de S. Tiago (+ 4,3 mil), ambos 

motivados por gastos superiores ao estimado com ferramentas e utensílios de desgaste rápido (Lar 

Piedade: +1,9 mil; Lar S. Tiago: +1,5 mil), produtos de higiene e limpeza (Lar Piedade: +1,3 mil; Lar S. 

Tiago: +2 mil) e outros materiais (Lar Piedade: +1,8 mil). 
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Orçamento Revisão Dif.

C/J S.Tiago da Barra
279.441 € 278.872 € -569 €

Lar de S.Tiago 
412.432 € 380.701 € -31.731 €

C/J Sr.ª Misericórdia
391.358 € 403.480 € 12.122 €

Lar da Piedade 
309.650 € 312.236 € 2.586 €

Apoio Domiciliário 
90.910 € 96.357 € 5.447 €

Administração 
158.019 € 168.627 € 10.608 €

Igreja/Culto 
20.665 € 21.010 € 345 €

Parque Imobiliário 
18.207 € 0 € -18.207 €

RLIS 
95.072 € 85.579 € -9.493 €

Lavandaria
56.957 € 53.724 € -3.233 €

Total
1.832.710 € 1.800.586 € -32.124 €

CUSTOS COM PESSOAL

Energia e fluidos: Prevêem-se poupanças na electricidade (- 14 mil), combustíveis (- 1,7 mil) e gás (-

2,3 mil). É importante referir que a falta de contadores ou outros sistemas que possibilitem o 

controlo dos consumos na lavandaria não nos permite apurar, com total precisão, se as variações 

estão relacionadas com este sector. Assim, em termos de electricidade, na Creche/Jardim da 

Misericórdia/Lavandaria prevê-se um gasto inferior ao orçamentado equivalente a 5,6 mil euros, 

tendência também sentida no Lar da Piedade (- 4,2 mil), na Creche/Jardim de Santiago da Barra (- 1,3 

mil) e na Administração (-1,2 mil). Nos combustíveis a principal poupança também deverá ocorrer na 

Creche/Jardim da Misericórdia/Lavandaria (- 1,6 mil), enquanto no gás (outros) espera-se que os 

consumos sejam superiores ao estimado no Lar de S. Tiago (+2 mil), e inferiores no Lar da Piedade (-

2,8 mil) e na Creche/Jardim de Santiago da Barra (-1,5 mil). Os gastos com água deverão superar a 

previsão em 2,8 mil euros, sendo que as ERPI são responsáveis por 67% desse aumento, com 

variações relativas de 30% no Lar da Piedade e de 15% no Lar de S. Tiago. 

Deslocações e estadas: Nesta rubrica gastou-se mais do que o estimado nas Creches e Jardins de 

Infância, algo que está relacionado com a existência de passeios que, à data da elaboração do 

orçamento inicial, ainda não estavam planeados. 

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

dos custos da lavandaria às ERPI, SAD, Creches e Jardins de Infância. Uma vez que a lavandaria 

apenas presta serviços a estes sectores, torna-se necessário repartir a totalidade dos seus custos 

pelas diferentes valências. Assim, a totalidade dos custos da lavandaria é imputada às ERPI, SAD, 

Creches e Jardins (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, 86 mil euros, menos 10 mil euros do que o valor inicialmente estimado. 

Gastos com o pessoal: Prevê-se que os gastos com o 

pessoal sejam inferiores ao previsto, isto apesar do 

aumento do salário mínimo, que não estava 

orçamentado. Espera-se que os gastos sejam inferiores 

aos estimados no Lar de S. Tiago (- 32 mil) e no Parque 

Imobiliário (- 18 mil), e superiores na Creche e Jardim da 

Misericórdia (+ 12 mil) e na Administração (+ 11 mil).  

No Lar de S. Tiago esta diminuição tem que ver com 

vários factores: 1) o processo de recrutamento da 

directora técnica prolongou-se até ao início de Março, o 

que, na prática, significa que a ERPI esteve sem directora 

técnica durante dois meses; 2) um dos animadores 

deixou a Instituição em Abril, o que fez com que a 

animadora existente passasse a ser responsável pelas 

duas ERPI; 3) um dos ajudantes de cozinha cessou contrato com a Instituição em Maio, não tendo, 

até à data, sido substituído; 4) não se contratou pessoal para apoiar a equipa de internato durante as 

férias do pessoal e 5) uma das colaboradoras reformou-se e o seu lugar foi ocupado por uma 

trabalhadora excedentária (face ao quadro de pessoal). 
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No Parque Imobiliário a variação está relacionada com a cessação do contrato de uma colaboradora 

que se encontrava afecta a este sector e que não foi substituída. Já os aumentos previstos para a 

administração têm origem na contratação de uma colaboradora para substituir um lugar que estava 

por ocupar desde o final de 2017.  

No caso da Creche e Jardim da Misericórdia salta a vista uma variação de 12 mil euros relacionada 

com a existência de mais uma colaboradora do que o previsto aquando de elaboração do orçamento. 

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 relacionada com esta 

empreitada, em 2019. 

Outros gastos e perdas: O desvio significativo ocorrido nesta rubrica foi fortemente influenciado 

pelos acertos referentes à rejeição, por parte da Autoridade Tributária, dos pedidos de reembolso de 

IVA relacionados com a alimentação fornecida pela Gertal (+ 14 mil), mas também por facturas que 

não chegaram a tempo de entrar nas contas de 2018 (+ 9 mil) e regularizações efectuadas aos 

subsídios da Segurança Social (+ 4 mil), relativas, por exemplo, a comparticipações pagas 

indevidamente e que foram devolvidas pela Instituição (meninos com deficiência a frequentar as 

creches). Acrescem ainda a estes montantes cerca de 7 mil euros de dívidas que foram reconhecidas 

como incobráveis. 

 

  

A revisão dos gastos é de 1,6%. Estima-se gastar mais 45 mil euros do que o valor inicialmente 
previsto. No total, o ano deverá terminar com gastos na ordem dos 2,9 milhões de euros. 
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Orçamento Revisão Dif.
Creche 

S.Tiago da Barra 117.487 € 117.755 € 268 €
Jardim 

S. Tiago da Barra 146.768 € 146.768 € 0 €

Lar de S.Tiago 
276.337 € 298.712 € 22.375 €

Creche Sr.ª 

Misericórdia 209.571 € 216.905 € 7.334 €
Jardim Sr.ª 

Misericórdia 115.540 € 115.540 € 0 €

Lar da Piedade 
200.457 € 211.704 € 11.247 €

Apoio Domiciliário 
93.784 € 92.063 € -1.721 €

Total
1.159.943 € 1.199.446 € 39.503 €

SUBSÍDIOS DA SEGURANÇA SOCIAL

Rendimentos 

 
Vendas: Prevê-se uma execução superior ao estimado devido à venda de pinheiros, algo que não 

estava orçamentado. 

Quotas dos utilizadores: mais 24 mil euros 

do que o previsto. 

A principal variação ocorreu na Creche da 

Misericórdia (+ 12 mil) e deveu-se ao facto 

do número de utentes ter sido superior ao 

estimado (mais 11 utentes). 

No Lar de S. Tiago (+ 7 mil) e no Lar da 

Piedade (+ 2,7 mil) espera-se que a 

execução supere o orçamentado uma vez 

que foram admitidos residentes com 

comparticipações mais elevadas, 

nomeadamente devido à negociação das 

contribuições familiares. 

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

facturação superior ao esperado, uma vez que, também aqui, foram admitidos utentes com 

mensalidades mais elevadas, algo que resulta do facto de terem maiores rendimentos. 

A variação negativa estimada para a Creche Santiago da Barra está relacionada com a diminuição da 

frequência no corrente ano lectivo, o que motivou uma revisão em baixa do valor estimado para as 

quotas dos utilizadores. 

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

A diminuição de rendimentos face ao esperado tem que ver com o facto de a lavandaria estar a 

consumir menos recursos do que o previsto. 

Subsídios da Seg. Social: Espera-se um aumento 

de 39 mil euros face ao inicialmente estimado. 

Na generalidade das respostas sociais estes 

aumentos devem-se à actualização dos 

subsídios atribuídos aos lares, creches e serviço 

de apoio domiciliário (financiados pela 

Segurança Social).  

As ERPI beneficiaram ainda da alteração 

legislativa que aumentou a abrangência dos 

complementos referentes aos dependentes de 

2.º grau. 

Orçamento Revisão Dif.
Creche 

S.Tiago da Barra 60.330 € 55.362 € -4.968 €
Jardim 

S. Tiago da Barra 102.605 € 106.179 € 3.574 €

Lar de S.Tiago 
346.275 € 353.380 € 7.105 €

Creche Sr.ª 

Misericórdia 116.240 € 128.431 € 12.191 €
Jardim Sr.ª 

Misericórdia 101.730 € 100.988 € -742 €

Lar da Piedade 
298.560 € 301.271 € 2.711 €

Apoio Domiciliário 
44.415 € 48.640 € 4.225 €

Total
1.070.155 € 1.094.250 € 24.095 €

QUOTAS DOS UTILIZADORES
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No SAD o aumento da comparticipação estatal não chegou para cobrir a diminuição do 

financiamento provocada pela redução do número médio de utentes. Por sua vez, nos Jardins de 

Infância o valor do subsídio por utente não aumentou (financiados pelo Ministério da Educação), 

motivo pelo qual não se registou qualquer variação face ao orçamento inicial. 

Outros subsídios: Prevê-se uma diminuição face ao orçamento inicial devido ao facto da RLIS ter tido 

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

à RLIS será igual aos gastos elegíveis do projecto.   

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

superiores ao orçamentado (+ 7 mil). A cessão de exploração da Calatrava renderá mais 1,1 mil 

euros, fruto de uma revisão contratual efectuada em Junho. 

Correcções de períodos anteriores: Espera-se que a execução seja superior ao orçamentado em 16 

mil euros, em grande parte devido 1) ao reconhecimento de um pagamento superior à estimativa 

efectuada para o subsídio atribuído pela Segurança Social aos residentes dos lares com dependência 

de 2.º grau (+ 3 mil), 2) ao facto dos pedidos de restituição do IVA da alimentação terem sido 

superiores ao inicialmente estimados (+5 mil) e 3) à existência de um conjunto de notas de crédito 

emitidas em 2019 mas que se referem ao período de 2018 (+ 6 mil). 

Imputação de subsídios de investimento: A revisão em baixa destes subsídios tem que ver com o 

facto da obra do Lar de S. Tiago não ter terminado este ano, conforme se previa. Assim, o 

investimento continuará em curso, não havendo lugar a qualquer imputação de subsídios 

relacionados com esta empreitada, em 2019. 

 

Resultado Líquido Previsional: 39.998,51€ 

 

  

A revisão dos rendimentos é de 2,4%. É expectável que os rendimentos aumentem 69 mil euros 
face ao que estava inicialmente previsto. No total, os rendimentos anuais deverão ultrapassar 
os 2,9 milhões de euros. 
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Orçamento 

2019

Revisão 

2019

Desvios face ao 

orçamento inicial

 C/J S. Tiago da Barra 49.489 31.965 -17.523

 Lar de S. Tiago -102.642 -40.474 62.167

 C/J Misericórdia 17.087 -9.782 -26.870

 Lar da Piedade -29.811 -31.927 -2.116

 Apoio Domiciliário -6.621 -5.534 1.087

 Cantina Social 0 0 0

 Administração -15.628 -12.648 2.980

 Igreja/Culto -16.185 -28.683 -12.498

 Departamento Cultural -482 -62 420

 Calatrava 15.789 9.369 -6.420

 Garagens 1.090 1.090 0

 Parque Imobiliário 127.981 150.130 22.149

 Acolhimento de Refugiados 0 0 0

 RLIS -23.629 -23.445 184

 Total 16.439 39.999 23.560

Centros de Custo

Resultado líquido prev isional após imputações

Resultados por centros de custo 

 

Prevê-se que os resultados do Lar de 

S. Tiago e do Parque Imobiliário sejam 

significativamente melhores do que os 

estimados. 

No caso do Lar de S. Tiago a variação 

deve-se, essencialmente, à revisão em 

baixa dos gastos com alimentação e 

pessoal, e à revisão em alta dos 

rendimentos resultantes das quotas 

dos utilizadores e dos subsídios da 

segurança social. Salienta-se que, 

ainda assim, prevê-se um resultado 

negativo para este sector. 

No Parque Imobiliário a diminuição 

dos gastos com pessoal e o aumento 

das rendas justifica a melhoria dos 

resultados, face ao orçamento inicial. 

Menos bem parece estar a correr a execução nas Creches e Jardins de Infância, ambas com desvios 

significativos face ao orçamento inicial, motivadas pela evolução dos gastos com conservação e 

reparação; limpeza, higiene e conforto (lavandaria); correcções aos períodos anteriores e gastos com 

o pessoal (Misericórdia). Esta questão é particularmente relevante no caso da Creche e Jardim da 

Misericórdia, já que se previa um resultado positivo que, a confirmar-se o cenário conjecturado neste 

documento, não virá a acontecer.  

 

 

 

 


