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Gastos 

 
Alimentação: Prevêem-se gastos semelhantes aos que têm vindo a ser processados desde que a 

Instituição assumiu a gestão dos seus refeitórios. É previsível que nas ERPI os custos sejam inferiores 

aos de 2019, uma vez que ainda se irá sentir o efeito da passagem da gestão dos refeitórios para o 

domínio da Instituição (Maio 2019). 

Trabalhos especializados: Espera-se que o gasto com trabalhos especializados diminua ligeiramente, 

em parte devido ao facto dos gastos de 2019 terem sido influenciados por duas situações atípicas: 1) 

trabalhos especializados ao nível do tratamento de esgotos no Lar de S. Tiago e 2) candidatura do Lar 

da Piedade a um programa de eficiência energética no âmbito do Portugal 2020. 

Honorários: Prevê-se uma ligeira diminuição dos gastos, uma vez que o valor estimado para os 

honorários dos professores das actividades extracurriculares nas creches e jardins foi calculado com 

base nas frequências de Outubro. É possível que ao longo do ano lectivo o número de utentes a 

frequentar as actividades extracurriculares aumente, o que fará aumentar o gasto com honorários, 

mas também aumentará os rendimentos por via da prestação de serviços. Os prestadores de serviços 

considerados no orçamento foram os seguintes: 

 9002: Prof. Música + Prof. Psicomotricidade 

 9012: Prof. Música + Prof. Psicomotricidade + Prof. Dança 

 9007: Prof. Música + Prof. Psicomotricidade 

 9017: Prof. Música + Prof. Psicomotricidade + Prof. Dança 

 9004: Médico 

 9008: Médico 

 9001: Contabilista Certificado + Jurista 1 + Jurista 2 + Nutricionista + Criador artístico e 

cultural (acto único) 

Conservação e reparação: Estima-se que os gastos com conservação e reparação permaneçam 

elevados, principalmente no parque imobiliário, onde se prevê a substituição de telhados nas 

habitações da Rua General Luís do Rego e a pintura exterior das fachadas este e oeste das habitações 

da Avenida do Atlântico.  

Materiais: Prevê-se gastar menos em artigos para oferta, uma vez que em 2019 o valor desta rubrica 

foi inflacionado pelo facto das ofertas para os colaboradores referentes ao Natal de 2018 terem sido 

decididas e facturas em 2019. 

Energia e fluidos: Consideraram-se pequenos aumentos relacionados com a inflação em cada uma 

das valências, excepto na RLIS, cujo projecto terminou em 2019. 

Serviços diversos: As diminuições previstas para as sub-rubricas “rendas e alugueres” e 

“comunicação” devem-se ao final do projecto da RLIS. Por sua vez, os aumentos inscritos na limpeza, 

higiene e conforto e nos outros serviços estão relacionados com um ligeiro aumento dos gastos com 

a lavandaria (posteriormente distribuídos pelos sectores) e pela colocação de um tapete de relva 

sintética no parque coberto da Creche e Jardim de Santiago da Barra. 
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Revisão 19 Orçamento 20 Dif.
Creche 

S.Tiago da Barra 55.362 € 47.295 € -8.067 €
Jardim 

S. Tiago da Barra 106.179 € 113.136 € 6.957 €

Lar de S.Tiago 
353.380 € 358.610 € 5.230 €

Creche Sr.ª 

Misericórdia 128.431 € 120.795 € -7.636 €
Jardim Sr.ª 

Misericórdia 100.988 € 96.623 € -4.365 €

Lar da Piedade 
301.271 € 313.916 € 12.645 €

Apoio Domiciliário 
48.640 € 57.605 € 8.965 €

Total
1.094.250 € 1.107.980 € 13.730 €

QUOTAS DOS UTILIZADORES

Gastos com o pessoal: Estima-se uma diminuição dos gastos com o pessoal na ordem dos 54 mil 

euros, algo que se deve ao final do projecto da RLIS (- 86 mil). Assim, a evolução prevista para os 

restantes sectores é de 32 mil euros, devendo-se, em parte, às progressões salarias previstas no 

acordo colectivo de trabalho e ao facto da previsão orçamental não considerar baixas. Esta 

estimativa não considera um eventual aumento da retribuição mínima mensal garantida. A título de 

exemplo, um aumento desta retribuição para os 650 euros teria um impacto de, aproximadamente, 

42 mil euros, elevando a percentagem de colaboradores a receberem a RMMG nos 49%. Salienta-se 

que, normalmente, estes aumentos são compensados por um reforço das comparticipações pagas 

pela Segurança Social, algo que, por uma questão de coerência, também não foi considerado. 

Amortizações e depreciações: Estima-se um aumento nesta rubrica devido à expectativa de que a 

empreitada de remodelação e ampliação do Lar de S. Tiago termine em 2020, começando assim a ser 

amortizada. 

Outros gastos e perdas: Prevêem-se, naturalmente, menos correcções aos períodos anteriores. 

Conforme é habitual, decidiu-se inscrever uma verba que possa ser utilizada para realizar o funeral 

de algum residente que não tenha condições para suportar essa despesa. 

 
 

Rendimentos 

 
Quotas dos utilizadores: Estima-se um aumento de 13,7 mil euros. 

No Lar da Piedade, no Lar de S. Tiago e no SAD 

prevê-se que as mensalidades continuem a 

aumentar progressivamente, em parte devido à 

aplicação rigorosa da portaria que regula este 

tipo de comparticipações 

Na Creche de Santiago da Barra e na Creche e 

Jardim da Misericórdia o ano lectivo arrancou 

com menos utentes, pelo que se acredita que 

poderá haver uma diminuição nos montantes 

facturados. Já no Jardim de Santiago da Barra 

verificou-se o oposto, o que nos leva a projectar 

um aumento das quotas dos utilizadores face ao 

ano de 2019. 

Subsídios da Segurança Social: Estima-se um ligeiro aumento das comparticipações provenientes da 

Segurança Social, essencialmente devido ao aumento da comparticipação financeira anual referente 

ao diferencial remuneratório das educadoras dos Jardins de Infância, sendo que, no caso de Santiago 

Prevê-se um gasto total de, aproximadamente, 2,9 milhões de euros, o que corresponde a uma 
diminuição de 2,7% face a 2019. 
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Revisão 

2019

Orçamento 

2020
Diferença

 C/J S. Tiago da Barra 31.965 14.390 -17.576

 Lar de S. Tiago -40.474 -35.332 5.142

 C/J Misericórdia -9.782 -11.679 -1.896

 Lar da Piedade -31.927 18.465 50.392

 Apoio Domiciliário -5.534 3.609 9.143

 Administração -12.648 -29.228 -16.580

 Igreja/Culto -28.683 -20.671 8.012

 Departamento Cultural -62 -472 -410

 Calatrava 9.369 13.719 4.350

 Garagens 1.090 1.090 0

 Parque Imobiliário 150.130 82.123 -68.006

 RLIS -23.445 0 23.445

 TOTAL 39.999 36.015 -3.983

Centros de Custo

Resultado líquido prev isional após imputações

da Barra, este aumento é engolido pela diminuição dos subsídios referentes à frequência dos 

utentes. 

Subsídios de outras entidades públicas: Prevê-se uma redução significativa destes subsídios devido 

ao facto do projecto da RLIS ter terminado em Setembro de 2019. 

Doações e heranças: Por uma questão de prudência prevêem-se menos entregas por ordem do 

tribunal a favor da Instituição. 

Rendas: A estimativa para os rendimentos provenientes de rendas habitacionais e comerciais foi 

efectuada com base nos valores facturados em Outubro (não foram incluídos neste orçamento, por 

falta de elementos, as actualizações ordinárias que entrarão em vigor em Janeiro de 2020). 

Relativamente às rendas provenientes de terrenos e recursos naturais, há uma série de contratos 

que se encontram em observação e, por esse motivo, optou-se por não projectar, para 2020, 

rendimentos provenientes desses acordos. 

Correcções de períodos anteriores: Não se prevêem correcções aos períodos anteriores a favor da 

Instituição. 

Juros: As taxas de juro que remuneram os depósitos a prazo continuam a cair, pelo que se estima 

uma diminuição dos proveitos relacionados com este tipo de aplicações. 

 

Resultado Líquido Previsional: 36.015,25 € 

 

Resultados por centros de custo 
 

Comparando os resultados previstos para 

2019 com os que são previstos para 2020, 

salta à vista a melhoria projectada para o 

Lar da Piedade, conseguida à custa 1) da 

redução dos gastos com conservação e 

reparação (- 22 mil), correcções a 

períodos anteriores (- 9 mil) e 

alimentação (- 4 mil) e 2) do aumento dos 

rendimentos provenientes das quotas dos 

utilizadores (+ 12 mil). 

Outros dois sectores para os quais se 

prevêem melhorias são a Igreja (menos 

conservação e reparação) e o Apoio 

Prevê-se um rendimento total de, aproximadamente, 2,9 milhões de euros, o que corresponde 
a uma diminuição de 2,8% face a 2019. 
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Domiciliário (mais quotas de utilizadores), destacando-se o facto de haver a possibilidade do SAD 

deixar de contribuir negativamente para o resultado líquido da Instituição, algo que não acontece 

desde 2015. 

Continuando a ser, de longe, o centro de custo mais rentável, prevê-se que o resultado do Parque 

Imobiliário diminua significativamente em 2020, fruto do aumento significativo dos gastos com 

conservação e reparação (+ 72,5 mil).  

Também se prevêem diminuições nos resultados da Creche e Jardim de Santiago da Barra (fruto do 

aumento dos gastos com pessoal e da diminuição dos subsídios da Segurança Social e das quotas dos 

utilizadores) e da Administração (aumento dos gastos com o pessoal). 

 

 


