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Introdução

A Mesa Administrativa desta Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, após ter

terminado a gestão executiva do terceiro e último ano de mandato 2012-2015, vem dar

cumprimento às obrigações legais e estatutárias com a apresentação do Relatório de

Atividades e Contas, relativas à Administração, durante o exercício do ano civil de 2015.

Seguidamente, os mesmos serão submetidos à apreciação dos órgãos do Conselho Fiscal

(Definitório) e da Assembleia Geral; no primeiro, para apreciação e emissão de parecer vertido

em Ata lavrada em livro próprio e no segundo, para apreciação e votação em reunião geral de

irmãos, ordinária, convocada e legalmente constituída. Nesta reunião, serão analisados e

votados os documentos apresentados, os quais fazem a demonstração da execução, durante o

ano civil, integrando todas as grandes valências e atividades atualmente existentes.

Temos vindo a pugnar por uma melhoria constante da qualidade de vida dos nossos utentes,

foram realizadas, no ano transato, várias obras de manutenção, recuperação e remodelação,

bem como aquisição, por consulta, de novos equipamentos, móveis e imóveis, os quais serão

especificados mais à frente.

Após várias inspeções, recomendações, reversões e multas, foi dada concretização a diversas

exigências legais, transmitidas através de relatórios, visitas, chamadas de atenção e

notificações de diferentes serviços e entidades inspectivas.

Relativamente à atividade cultural desempenhamos um papel de grande relevo nas

comemorações do centenário do concelho. Houve uma colaboração na rede de museus do

algarve onde fomos eleitos para grupo coordenador ativo em 2016, para além dos inúmeros

eventos culturais desenvolvidos pelo Museu do Traje.

Foi um ano muito difícil, onde se evidenciou uma mudança de paradigma nas Misericórdias,

uma vez que as mesmas eram anteriormente favorecidas de certos benefícios que se

destinavam às obras sociais, sendo actualmente, fiscalizadas e multadas com caráter punitivo,

de proveito financeiro para a tutela (Estado), conforme legislação em vigor.

Com os suportes digitais e contabilísticos, apresentamos neste documento, os resultados

apurados através da inscrição em diferentes rubricas, os quais ficam inteiramente à disposição

de V. Ex.ª, para verificação e aguardamos a posterior aprovação e homologação dos mesmos.

Toda esta documentação reflete de forma transparente o empenho da Direção, bem como dos

demais: trabalhadores, colaboradores e voluntários, que contribuíram exemplarmente para
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estes resultados. A Mesa Administrativa quer aqui deixar um imenso agradecimento a todos

eles, em nome desta Santa Casa.

Apesar dos tempos difíceis, das várias crises na sociedade, da redução dos meios nas

comparticipações familiares, os mesmos que suportam os custos das nossas obras, que são

colocadas ao serviço de todos os carenciados da nossa comunidade, foram conseguidos

resultados bastante positivos.

Passemos então, de imediato, à descrição das diferentes atividades realizadas, algumas

integradas nos diferentes Acordos, Protocolos e/ou Parcerias contratualizadas, bem como

outras atividades, suportadas por qualquer ajuda ou colaboração, mas que também fazem

parte da missão integrada no conjunto das Obras de Misericórdia, constantes no Compromisso

da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel.

Relatório de Atividades

Informações Gerais

Em cada mês de 2015, no primeiro domingo, a Santa Casa proporcionou a todos os idosos da

ERPI, familiares e amigos, um convívio com a celebração de missa, invocação pública em

memória dos utentes já falecidos e onde se felicitaram todos os aniversariantes do mês

anterior. Este convívio terminou sempre com a atuação de um artista ou grupos de animação

vocal e musical.

Em janeiro, após orçamentado, foi solicitado um projeto arquitetónico e topográfico de todo o

edifício da ERPI com o técnico João Caldeira. Este projeto foi realizado pelo gabinete Gaprocor

e teve o valor de 2 800.00€.

Iniciou-se uma formação dos funcionários em Higiene e Segurança organizada pelo Centro de

Emprego de Loulé.
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Foi rececionado o relatório da Inspeção efetuada pela Segurança Social – Centro de Faro com

o relato de algumas infrações para as quais a Instituição tem justificação, mas que pela nova

legislação são aplicadas coimas.

Após consulta, o anteprojeto de remodelação e ampliação foi entregue ao gabinete da

Arquitrafego, pelo valor de 7 000.00€.

Em fevereiro, houve a participação em diversas atividades como: “Dia dos Namorados” e “Baile

do Lar” com a cooperação do Centro Infantil.

Foram realizados trabalhos de desentupimentos de diversos tubos da rede de descarga. Os

técnicos inspecionaram as instalações da rede de gaz.

Realizou-se uma revisão dos regulamentos internos para estarem de acordo com a nova

legislação.

Foi elaborado um novo regulamento para o Centro de Dia, para funcionar nas novas

instalações.

Realizou-se a reunião com os eleitos da Camara Municipal para apresentação do estudo de

remodelação e ampliação da ERPI, com a intenção de celebrarmos uma “parceria”, em

protocolo, para a candidatura à realização da Obra.

Foi realizada a vistoria ao edifício do novo “Centro de Dia”, pela Camara Municipal, Segurança

Social e A.R.S. com vista à obtenção de certificado e licença de utilização.

Realizou-se a festa de aniversário da Santa Casa e do Lar com a participação num jantar com

trabalhadores e colaboradores. O evento decorreu no salão da D. Catarina.

Com orçamentos apresentados foram realizados projetos para Medidas de Auto-proteção para

o Lar e Centro Infantil.

Reparação das casas da Misericórdia, situadas na Rua Luís Bivar.

Em março, foi contratada a enfermeira Susana Santos a tempo inteiro.

Foi realizada uma inspeção, por parte da Delegada de Saúde, Dra. Filomena Correia, no

âmbito das competências da A.R.S..

Foram adquiridos dois computadores, um para a secretaria e outro para o A.T.L. nos valores

respectivos; 410.00€ e 366.00€.

Os processos dos nossos funcionários foram reorganizados e actualizados.

O antigo edifício do Centro de Dia, na Rua Bernardo de Passos o interior foi pintado e levou

arranjo de janelas no valor de 700.00€.
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Foi-nos ofertado roupas e acessórios da parte dos empreendimentos Vila Vita Park.

Em abril, mais propriamente no dia 15, realizou-se uma reunião com técnicas da Segurança

Social, seguindo-se de visita às instalações do Lar e Centro Infantil, onde foram inspecionadas

as áreas das salas.

Aos funcionários mais antigos foi concedido um aumento compensatório e novo escalão de

prémio.

Das declarações de I.R.S., foi rececionado, a doação de 380.00€, em proveito do número fiscal

da Santa Casa da Misericórdia.

Foram colocados marcos nas propriedades da Misericórdia, registadas nas finanças e foram

efetuadas algumas escrituras justificativas para atualizar o cadastro patrimonial.

Em maio, durante o incêndio do dia 4, na Fonte Férrea, foi fornecido pela Santa Casa leite e

sandes aos Bombeiros intervenientes na ação de combate ao fogo.

A empresa Quality Labor efetuou uma ação de formação, no âmbito da “Medicina no Trabalho,”

aos funcionários da Santa Casa, conforme acordado, em anterior contrato.

Em junho, foi feita uma proposta para aquisição de casa contígua ao antigo Centro de Dia,

situada na Rua Bernardo de Passos.

Na secretaria, foram feitos arranjos na casa de banho e colocados cacifos e foi equipada a sala

do pessoal para outras atividades que sejam necessárias.

No dia 27 de Agosto, tivemos a honra da visita do Sr. Presidente da Republica, Dr. Aníbal

Cavaco Silva e esposa. Após descerramento de uma lápide comemorativa visitaram o novo

Centro de Dia e Museu do Traje.

Foram arrendadas as casas situadas no Peral e Mesquita.

Em setembro, mais propriamente no dia 15, foram enviados pela Segurança Social os

documentos de aprovação do projeto de remodelação e ampliação do Lar, chamando a

atenção para a urgência no avanço da candidatura e concurso para realização da obra.

Em outubro, foi aprovada a proposta do novo Compromisso da Irmandade Santa Casa da

Misericórdia de São Brás de Alportel e remetida para o órgão Assembleia Geral que

posteriormente aprovou os mesmos.

Tivemos uma inspeção da Autoridade Nacional da Proteção Civil, A.N.P.C, no dia 13 de

Outubro, para verificação das medidas de segurança instaladas.

As catacumbas e sepulturas a cargo da Misericórdia foram arranjadas como habitualmente

para a comemoração do dia de “todos os santos”.
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Foram feitos arranjos nos telhados do miniginásio e outras reparações.

A empresa Qualigenese, realizou uma formação a todo o pessoal do Centro Infantil e Lar, no

âmbito das medidas do H.C.P.P..

Também o pessoal da secretaria teve formação, na Segurança Social, para procedimentos de

envio de dados e documentos.

Houve eleições na Santa Casa para os órgãos administrativos que irão cumprir o mandato

2016 a 2019, no dia 12 de Dezembro de 2015.

Realizaram-se presépios no Lar, Centro Infantil e Museu.

I – Atividades - idosos e outros carenciados

Lar de 3ª Idade (ERPI)

No primeiro domingo de Janeiro, houve animação com a atuação de grupos de charolas:

Mesquita, Machados e outro grupo.

Houve uma atualização das mensalidades no Lar, tendo um limite máximo de 2% no acréscimo

mensal.

Em março foi apresentado o projeto de remodelação e ampliação do Lar pelo gabinete

Arquitrafego.

Foi feito um contrato para reforço do pessoal nocturno no Lar.

Realizou-se no mês de Maio um piquenique na Fonte Férrea com utentes do Lar e Centro

Infantil.

Os nossos idosos deram um passeio pelo nosso Concelho.

Foi realizado um contrato com a PT – Meo para fornecimento de um canal com conteúdos

desportivos há muito aguardado pelos nossos idosos em E.R.P.I..

No “dia do Idoso”, os nossos utentes fizeram um passeio a Tavira,  Ayamonte e diversos sítios

do nosso Concelho.

A festa de Natal, realizou-se dia 20 de Dezembro com os utentes, familiares e muita animação.
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Os idosos visitaram o Forum Algarve em Faro, viram as iluminações de rua e árvores

natalícias.

Foram realizadas limpezas, reparações e melhoramentos nos quartos, colocando tetos falsos e

novo pavimento. Também substituição (em parte) da instalação elétrica.

Centro de Dia

Colocação de toldos no Centro de Dia por Orlando Guerra no valor de 1 420.00€.

Acordo com a Segurança Social assinado para frequência de 48 utentes em Centro de Dia, em

Faro no dia 19 de Março.

Colocação no exterior de portadas em inox para controle de acessos no valor de 3 475.00€

pela firma Iron Work.

O Centro de Dia (novo) abriu dia 15 de junho para os utentes.

Fornecimento de mobiliário (máquina) no valor de 2 850.90€.

Foi colocada uma porta automática no interior do Centro de Dia, no valor de 2 860.00€

Refeitório Social

Este apoio social continuou a prestar serviço ao mesmo número de utentes em regime de

gratuidade completa para fornecimento de uma refeição diária: 10 utentes, conforme protocolo

assinado.

Cantina Social

Foi assinado o Acordo para frequência de 82 utentes em regime de Cantina Social para

fornecer refeições gratuitas a levar para famílias necessitadas.
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Apoios ao Domicilio

Continuaram a funcionar normalmente com o apoio das carrinhas de distribuição de

alimentação, higiene pessoal, limpeza de roupa e habitação. O A.D.I. funcionou também em

parceira com a saúde.

Foi executada uma estrutura exterior (cobertura) para efeito térmico nas carrinhas de apoio aos

domicílios, para que a distribuição seja efetuada de modo mais adequado. Este serviço foi

executado pela empresa Iron Work no valor de 3 800.00€.

II – Centro Infantil

Creche e Jardim de Infância / Pré-escolar

A sala dos 5 anos, organizou um cartaz de angariação de fundos, para a sua festa de finalistas,

que realizou em Abril, no Badoca Parque.

Foi organizado um programa de animação para 2015, para atividades a realizar no Centro

Infantil.

A Biblioteca Municipal veio ao Centro Infantil e Lar para apresentar alguns contos – a maratona

de histórias.

O parque exterior do Centro Infantil foi alvo de uma remodelação, com a colocação de areia

nova e arranjos vários.

Foram adquiridas e confeccionadas novas batas para a creche.

Foi celebrado o Dia da Mãe com todas as crianças do Centro, no 1º de Maio. Também as

festas dos Santos Populares realizaram-se no exterior e em conjunto com o Lar nos dias 12, 19

e 26 de Junho.

A festa dos Finalistas realizou-se no dia 20 de Junho.

A GNR veio falar às crianças numa ação de “prevenção rodoviária” no dia 25 de Maio.
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As salas dos Patinhos e Coelhinhos visitaram a Biblioteca, a Quinta do Peral e o aeroporto de

Faro. Os Palhacinhos foram, uma manhã, conhecer as instalações da futura escola e também

a Quinta do Peral.

Foram efectuados arranjos na cozinha principal e outras manutenções necessárias, durante o

mês de Agosto.

Foi elaborado, pela equipa técnica, um documento de funcionamento de atividades de acordo

com o regulamento interno e posteriormente aprovado pela Mesa Administrativa.

Organizou-se o final do Ano Letivo e a preparação do ano letivo seguinte, para todas as

valências do Centro Infantil.

ATL’s – Atividades de Tempos Livres

O ATL funcionou durante a interrupção lectiva planificando passeios em autocarro.

Foi estudada uma melhor organização das atividades dos tempos livres com a colaboração dos

pais.

III – Casa da Cultura António Bentes/Museu

Nota introdutória

Nos países do sul da Europa as políticas de ajustamento socioeconómico que se vêm

aplicando estão a traduzir-se num enfraquecimento progressivo da acção museal nas suas

diversas formas.

Questionados no âmbito dum processo de transformação que envolve uma profunda alteração

dos modelos de gestão e dos valores vigentes, os museus procuram agora uma Museologia
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Sustentável. Neste contexto emergem novas fórmulas museológicas que associam a

sustentabilidade à criatividade social e à valorização da diversidade.

Este é o caso do Museu do Traje em São Brás de Alportel (MuT), no Algarve, e da sua

“Museologia em Camadas” - um modelo que assenta na gestão partilhada, tomando como

ponto de partida o conhecimento profundo do território, a construção colectiva de sentidos

culturais, e a resinificação de saberes ancestrais com o objectivo de contribuir para um

desenvolvimento equitativo.

Fotografia, Memória e Identidade (FMId), um dos seus projectos de referência, cruza a

investigação colaborativa com a cartografia de sentidos associados às fotografias de cada

família. FMId baseia-se no exercício regular de uma arqueologia memorial que desemboca na

descodificação de diversos segmentos da cultura local.

As suas ressonâncias deixam marca nos restantes processos e funções museológicas, mas

também em cada uma das famílias envolvidas no projecto, que agora possui uma conta

corrente da memória no Museu da sua terra.

Excerto do artigo “Imagens que valem mil palavras - a experiência do arquivo de memórias

do Museu de São Brás”, Lorena Querol, Universidade Lusófona, Lisboa, 2014

Atividades mais Relevantes

Algarve Central - Museus em Rede – Projeto de financiamento da Comunidade Europeia

encerrado em dezembro de 2015. Financiou durante cerca de 4 anos a aquisição de

equipamentos, publicações, obras, etc, a uma taxa de 65%.

Em 1 de junho de 2015 foram oficialmente encerradas as Comemorações do Centenário do
Concelho de São Brás de Alportel. O período em causa representou um esforço redobrado
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para o pessoal do museu que participou ativamente na coordenação do Grupo Executivo do

referido ciclo comemorativo.

Exposição “As Engrenagens do Tempo”. Com quase 1 ano de duração de processo de

investigação, o Museu irá inaugurar esta nova exposição em Maio de 2016. Será publicado um

catálogo.

Exposição “César Correia, Cidadão do Mundo”. Integrado no ciclo comemorativo do

Centenário, esta exposição homenageia uma personalidade que muito dignificou o nosso

concelho tanto no desporto português como no empresariado corticeiro. Está patente ao

público desde abril de 2015 e terá a duração de 1 ano.

Rede de Museus do Algarve. A pedido próprio, durante o ano de 2015, o nosso museu esteve

afastado da coordenação desta organização. Entretanto, em finais do ano, fomos eleitos para,

em conjunto com outros 4 museus algarvios, formar o Grupo Coordenador ativo em 2016.

Movimento Internacional para uma Nova Museologia. O diretor do nosso museu ocupa, pelo

2º mandato, a presidência da secção portuguesa desta organização. Este movimento defende

os princípios da Museologia Social que tão adequados são, num museu que está integrado

numa Misericórdia.

Projeto SOMUS. Projeto que pretende avaliar métodos de trabalho, pertinências e o

envolvimento social e comunitário de duas museologias de raízes diametralmente diferentes:

nórdica e latina. Participam neste projeto: São Brás de Alportel (Portugal), Alicante (Espanha),

Tampere (Finlândia), Mariestad (Suécia).

Estágios e projetos de investigação. Foram conedidos estágios de vária natureza às

seguintes pessoas e entidades: (1) Andreia Mascarenhas Pires (Escola Secundária Tomás

Cabreira – Faro). (2) Amália Madeira (Universidade Lusófona, desenvolvimento de Tese de

Doutoramento), (3) “Aqui há Matemática... no Museu” colaboração com o Agrupamento de

escolas José Belchior Viegas. (4) Bioco Tradition, design de moda comercial, Lurdes Silva.
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Publicações. Com o apoio da Câmara Municipal, Universidade do Algarve, Ministério da

Cultura e outros, foram publicados 2 livros: (1) A Pousada de São Brás, coordenação de

Cristina Fé Santos. (2) Monumenta, Afonso Cunha, 2015

Eventos culturais. Entre outras iniciativas, o Museu, em colaboração com as organizações

que partilham os seus espaços, foram oferecidas à comunidade uma considerável quantidade

de eventos culturais e recreativos: Fado no Museu (9), Baile no Museu (8), Participação no

Carnaval (1), Marchas dos Santos Populares (1), Presépio vivo no Natal (1), Música

Clássica/Amigos do Museu (6), Clube de Jazz do Museu/Amigos do Museu (8), Coro dos

Amigos (3), Grupo de Teatro Aperitivo (3), Feirinhas Natal e primavera (2), Palestras (4),

Apresentação de livros (3). Aos acontecimentos regulares devem ser adicionados as atividades

diárias de dança, ginástica, aulas de português para estrangeiros, artes marciais, etc.

Visitante especial. No dia 27 de agosto de 2015 o nosso museu foi visitado pelo Sr.

Presidente da República, Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva.

Doações. Foram recebidas as seguintes doações:

- 1 Exemplar miniatura de Os Lusíadas, doação de Maria de Lurdes Fernandes.

- 1 Candeeiro em artesanato de cortiça, doação de Margarida Belchior.

- Conjunto de 34 peças forjadas algarvias, doação da família Kelting-Vogt.

- 16 peças usadas na I Guerra Mundial (1914-18), doação de Henrique Louro

Representação externa em palestras e conferências. Por convite expresso, representantes

do nosso museu produziram palestras ou conferências sobre a realidade do Museu do Traje de

São Brás de Alportel.

1) “Meu, teu, Nosso – Modelos de Gestão Participativos - o Museu de São Brás”

Org. Acesso Cultura. Museu do Oriente, Lisboa, 12 de outubro

2) “São Brás de Alportel – Um Modelo de Gestão Inovador”

Org. ICOM International Comitee of Museums, Penafiel, 31 de outubro -
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Resumo de Despesas e Receitas

Temos presente, no anexo 4, o mapa de resumo das despesas e receitas referentes a Casa da

Cultura António Bentes relativos a 2015.

Informações Estatísticas das Actividades

Encontra-se também, no anexo 5, gráficos estatísticos relativos as actividades realizadas

durante o ano de referência do presente relatório.

IV - Agricultura

Continuámos a colaborar com os caseiros no sentido da manutenção da unidade de

exploração agrícola do Monte Varjão. Sendo quase nulo o rendimento das outras propriedades

agrícolas.

Relatório de contas

ANÁLISE COMPARATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - ANO 2015 E ANO
DE 2014

RESULTADOS

A Instituição apresenta um resultado líquido do período muito idêntico, nos dois anos em

análise:
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Ano de 2014 – Resultados Liquido do período – 164.942.91€, Ano de 2015 – Resultados
Liquido do período – 197.490.49€.

A diferença positiva de 2014 para 2015, em cerca de 32.000.00€, é fundamentalmente

explicada pelo aumento da rúbrica – Serviços Prestados que registou um incremento de cerca

de 30.000.00€, e de um aumento na rúbrica – 75 Subsídios Doações e Legados à Exploração

em cerca de 65.000.00€. Os Outros Rendimentos e Ganhos registaram um decréscimo de

64.000.00€; tudo isto do lado da Receita.

Do lado da Despesa é de salientar uma diminuição do Custo das Matérias Vendidas e

Mercadorias Consumidas é de cerca 10.000.00€, um aumento nos Fornecimentos e Serviços

Externos em cerca de 14.000.00€ e um aumento significativo na rúbrica – Gastos com o

Pessoal, em cerca de 82.000.00€, e a rúbrica – Juros e Rendimentos Similares Obtidos

apresenta uma redução de cerca de 14.000.00€.

ANÁLISE COMPARATIVA DE BALANÇOS – ANO 2015 E ANO DE 2014

ATIVO

O decréscimo verificado na rúbrica – Ativo Não Corrente, de cerca de 180.000.00€, deve-se

essencialmente ao reconhecimento das depreciações (amortizações técnicas) do período as

quais ascenderam a cerca de 233.000.00€.

O aumento verificado na rúbrica – Ativo Corrente, de cerca de 339.000.00€ é explicado,

principalmente, pelo aumento dos fundos disponíveis (Depósitos Bancários e Caixa) em cerca

342.000.00€.

FUNDOS PATRIMONIAIS

O aumento do Fundo de Capital, em cerca de 165.000.00€, resulta essencialmente do

resultado liquido positivo de 197.490.49€, e a uma variação negativa nos Fundos Patrimoniais

(593 – Subsídios- Imputação anual) em cerca 33.000.00€.

PASSIVO
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A Instituição não tem Passivo Não Corrente, ou seja não tem contas a pagar com maturidade

superior a um ano.

Passivo Corrente, nesta rúbrica do Balanço verifica-se uma diminuição de cerca de 5.000.00€,

explicada, por um lado pelo aumento de contas a pagar a fornecedores, cerca 9.000.00€, e ao

Estado e Outras Ent. Públicas, em cerca 2.000.00€; e por outro lado pela diminuição dos

Outros Passivos Financeiros, em cerca de 16.000.00€.
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Analise Económico Financeira

Síntese

Assim, podemos concluir que a Instituição apresenta uma situação financeira estável, e está

dotada de um Rácio de Autonomia Financeira bastante significativo de 93,44%. Os fundos

Patrimoniais são 14 vezes superiores ao Passivo. O Endividamento é apenas de 7% e o seu

esmagador peso assenta no tempo medio de pagamento a fornecedores, que é cerca de 32

dias.

Desta forma pode-se concluir que a Prestação de Serviços (Objeto Social) apresenta no biénio

em apreço, idênticos Rácios de Rendibilidade, 22.58% em 2014 e 25.97% em 2015,

verificando-se uma evolução positiva, o que indica uma estável e apreciável eficiência na

utilização dos recursos materiais e humanos da nossa Instituição.

Conclusões Finais

Após apuramentos dos resultados, analise e reflexão sobre o exercício de Gestão e Conta de

Gerência, durante o ano 2015, a mesma demonstra os seguintes resultados:

- Resultado Operacional – 167.887,73€

- Resultado líquido do período – 197.490,49€

Independentemente de quaisquer outras leituras, analises e opiniões, pensamos que estes

resultados finais, demonstram uma boa gestão da Mesa Administrativa, a qual terminou o seu

último ano de mandato (2013-2015), conjuntamente com os outros órgãos; Mesa da

Assembleia e Concelho Fiscal ou Definitório.
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todos e a todas. Também igualmente extensivos aos colaboradores, benfeitores e amigos
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A Mesa Administrativa
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ANEXOS
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Anexo 1
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Anexo 2
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Anexo 3



Relatório de Atividades e Contas 2015

Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel 41



Relatório de Atividades e Contas 2015

Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel 42



Relatório de Atividades e Contas 2015

Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel 43



Relatório de Atividades e Contas 2015

Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel 44



Relatório de Atividades e Contas 2015

Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel 45



Relatório de Atividades e Contas 2015

Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel 46



Relatório de Atividades e Contas 2015

Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel 47



Relatório de Atividades e Contas 2015

Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel 48



Relatório de Atividades e Contas 2015

Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel 49



Relatório de Atividades e Contas 2015

Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel 50



Relatório de Atividades e Contas 2015

Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel 51



Relatório de Atividades e Contas 2015

Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel 52

Anexo 4

Museu – exposições
Exposição “As Engrenagens do Tempo” montagem e materiais
(a)

Abertura em 2016 5,142 €

Catálogo da exposição “Engrenagens...” (a) Abertura em 2016 5,300 €
Sessões fotográficas p/ exposição “Engrenagens...” (a) Abertura em 2016 1,107 €
Exposição “Natal no Algarve” 2015-16 20 Nov. a 15 Janeiro 2015 600 €
Manutenção das exposições de longa duração Janeiro a Dezembro de 2015 1,200 €
Apoio e acompanhamento do Núcleo Museológico do Alportel Janeiro a Dezembro de 2015
Apoio ao Projeto Comunitário de Parises Janeiro a Dezembro de 2015
Apoio às comemorações do Concelho de São Brás de Alportel Janeiro a Junho de 2015
Receita ingressos 2,375 €
Receita da loja do museu 259 €
Receita do bar do museu 1,684 €

Funcionamento
Manutenção dos equipamentos informáticos (Algarve Central) (a) 991 €
Aquisição de livros para a biblioteca 1,500 €
Aquisição de equipamentos de tratamento e ampliação de som (a) 1,983 €

Manutenção dos espaços
Manutenção dos edifícios e espaços exteriores (materiais) (b) 1500 € 1500 €
Despesas básicas de funcionamento (electricidade, água, telefones) (b) 5.200 € 5.200 €
Instalação de 2 portas corta vento em vidro (para galeria velha) (a) 3,690 €
Instalação de 2 portas corta vento em vidro (para edifício principal do museu) 3,075 €
Conclusão de instalação de Ar Condicionado - Galeria Velha (financiamento Amigos do Museu) 3,689 € 3,689 €

Remunerações
Remunerações aos 3 funcionários do Museu  (b) 29.400 € 29.400 €

Apoios e patrocínios
Recurso a fundos de reserva 3,470 €
Apoio mensal da Câmara Municipal de São Brás de Alportel (Apoio mensal) 16.800 €
Ministério da Cultura (Apoio eventual) 500 €

Total bruto (c) 64,377 € 64,877 €

Total restrito (d) 28,277 € 28,777 €

Notas:
(a) Aquisições financiadas pelo projeto “Museus em Rede do Algarve Central” comparticipados a 65%
(b) Despesas contabilizadas por via da tutela
(c) Total bruto - Valores que incluem as despesas suportadas pela tutela
(d) Total restrito - Valores que excluem as despesas suportadas pela tutela

Nota final:
Alguns valores apresentados foram calculados por estimativa, necessitando por isso de aferição
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Anexo 5
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