
Santa Casa da Misericórdia 
 São Brás de Alportel 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES 
E ORÇAMENTO 

2017 
 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2017 

 

Santa Casa da Misericórdia | São Brás de Alportel  NIF:501461906 1 
 

 

 
 
 
 
 
Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, 

quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. 

Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o 

coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da 

limitação do nosso pecado. 

 
Papa Francisco in Bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia 
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INTRODUÇÃO 

 
Serve o presente Plano de Atividades e Orçamento 2017 para programar e perspetivar 
o caminho a percorrer por esta Instituição no próximo ano. Assim, apresenta a Mesa 
Administrativa este documento, que cumpre também um imperativo legal e 
estatutário, ao Definitório e à Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de São 
Brás de Alportel para apreciação. 
 
O pressuposto principal desta proposta de Plano e Orçamento é a cautela e moderação 
nos objetivos, de modo a cumprir as metas apresentadas, num contexto social, político 
e financeiro de grande expectativa, num mundo demograficamente e financeiramente 
desequilibrado. 
 
Não podemos deixar de delinear aspetos que necessitam de melhoria e, desenvolver 
um plano de atividades para 2017, que pretende responder às maiores necessidades 
das nossas crianças, jovens e idosos, e dos profissionais que desempenham todas as 
tarefas, através da atuação estruturada e articulada de todos os serviços da 
Misericórdia. 
 
Instituições como esta Misericórdia, pela sua natureza assumem um protagonismo 
determinante e de primeira grandeza, de que não podem, responsavelmente, alhear-
se ou demitir-se, sob pena de perderem a sua identidade e razão de existir. 
 
Iremos ter prudência face à despesa, pretendemos um crescimento moderado da 
receita e manter o mesmo plano de investimentos. A nossa proposta de Plano e 
Orçamento é também a de continuar uma tradição de ambição que sempre esteve 
patente na atitude da Misericórdia de São Brás de Alportel.  
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OBJETIVOS 2017 

 
O cuidar bem das pessoas que necessitam é o nosso maior objetivo neste Plano para 
2017. Todos os irmãos desta Misericórdia trabalham gratuitamente como voluntários 
para conseguirmos realizar as Obras Corporais e Espirituais a que estamos obrigados. 
Exigimos respeito e colaboração ativa nos acordos e parcerias que desenvolvemos, 
com o objetivo de alcançar o Bem comum, o cumprimento da legislação e os 
regulamentos da autoria das tutelas que nos supervisionarão. 

No próximo ano, iremos desenvolver e implementar um Plano de Melhoria Continua 
da Qualidade dos serviços prestados em todas as Valências – ou sectorialmente – de 
forma que cada vez mais a Qualidade seja um das nossas Bandeiras futuras. 

 

Estaremos disponíveis para colaborarmos com outras Santas Casas irmãs no âmbito 
distrital, nacional e mesmo internacional, sempre com um espirito solidário de troca e 
partilha de experiências comuns e de entreajuda. Queremos reforçar ainda mais a 
cooperação estando disponíveis para colaborarmos com outras organizações que 
prosseguem idênticos objetivos dentro da nossa igreja católica. 

 

Iremos aguardar a possibilidade de candidatura a um programa de co-financiamento 
comunitário, ou outro, para que consigamos concretizar o projeto, já aprovado pela 
estrutura Distrital do Centro da Segurança Socia e ANPC e assim realizarmos a 
ampliação e remodelação do edifício da nossa ERPI, que já conta com cerca de 30 
(trinta) anos de funcionamento em apoio a pessoas idosas. Iremos também procurar 
estabelecer parcerias com todos os órgãos autárquicos e de preferência assinar 
acordos ou parcerias com a nossa Câmara Municipal. 

 

Esta Santa Casa da Misericórdia necessitará da colaboração de todos e pensamos que 
nunca seremos de mais para cumprir estes nossos objetivos e como a comunidade 
deseja, ou seja, com a disponibilização de instalações dignas, apoiar todos aqueles que 
mais precisamde acolhimento e cuidados. Contaremos com a generosidade dos nossos 
beneméritos, a quem nós concedemos honras e reconhecimento pelo contributo que 
podem oferecer e com os quais poderemos converter em ajudas aos mais necessitados 
são-brasenses. Daremos sempre garantias que a nossa Misericórdia honrará todas as 
vontades presentes e futuras dos seus beneméritos. 
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O nosso desejo é o de continuarmos a cumprir a missão desta Misericórdia e para a 
qual foi fundada há mais de oitenta e cinco anos, respeitando a sua natureza e 
estatutos, tendo sempre presente a sua identidade de raiz cristã, assim como, a 
autonomia própria das suas decisões e necessidades da comunidade onde nos 
inserimos e prestamos serviço publico sem nos transformarmos em funcionários ou 
acionistas de interesses próprios ou pessoais. 

 

Para o próximo ano civil queremos que seja cumprido um desempenho que 
desenvolva a nossa qualidade de serviços a prestar à população e manter a nossa 
sustentabilidade, construída com esforço ao longo de muitos anos. 
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PLANO DE ATIVIDADES 

 
AtividadesGlobais e Considerandos 

 
 

Alterações à Atividade  

 
Não estão previstas para o ano de 2017 quaisquer alterações de Atividade, nem a 
abertura de novas valências, nem ao seu encerramento. O Centro Dia Novo está em 
funcionamento e pretende-se apenas o aumento do número de utentes com vista a 
servir mais utentes, para um melhor aproveitamento das suas instalações. 

 

Atividade Geral 

 

É cada vez mais necessário e importante, ter um bom registo de todas as iniciativas e 
dos acontecimentos realizados pela instituição. Por outro lado, a Santa Casa não tem 
usado o veículode comunicação mais usual, hoje em dia,que é a internet. 

www.misericordiasaobras.pt 

Um site novo irá ser criado. Servirá como canal de comunicação, para público em 
Geral, Pais e Familiares de Utentes, irmãos, utilizadores, instituições, parceiros – com 
informação de caracter geral e particular (pe. áreas reservadas a pais, irmãos da 
Misericórdia) – para além da informação obrigatória que estamos obrigados a divulgar. 

  

Newsletter 

 

Assim no próximo ano, para além dos registos, vamos editar trimestralmente uma 
Newsletter que permitirá divulgar as iniciativas a realizar, as realizadas e publicar 
artigos de opinião que sejam do interesse dos nossos fins ou da instituição. Esta 
publicação vai ser feita em Papel e digital. Já está a ser trabalhada. 

Queremos que apresente uma nova imagem desta casa, imagemessa que seja fresca e 
jovem, como é também nossa característica.  
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Irmãos 

 

Os irmãos são os Pilares da instituição e sobre eles recaem as maiores decisões da 
instituição, sendo certo que o seu envolvimento e empenho, com a mesma, deverá ser 
uma preocupação Maior. São estes voluntários que fazem com que a Santa Casa seja 
única e desempenhe um papel centralcom missão que desenvolve. 

Vamos neste próximo ano, promover o relacionamento com todos os irmãos, 
dinamizando, ainda mais, as reuniões com os diversos órgãos, criando espaços novos 
de partilha e dialogo. 

Informar os irmãos através de novos canais, das atividades e iniciativas levadas a cabo 
pela Misericórdia, através dos dois novos canais Internet e Newsletter, a implementar. 

 

Procedimentos para otimização de Recursos 

 

Face às dificuldades vividas por algumas famílias, continua a existir um acentuado 
decréscimo, nos rendimentos das mesmas, implicando a redução das mensalidades 
pagas a esta Instituição, incluindo diminuição através dos cálculos de comparticipação 
familiar exigidas por lei nos regulamentos e acordos assinados. 

Pretendemos também continuar a proporcionar ações de formação para todo o nosso 
pessoal, dando-lhes melhorescondições e capacidades profissionais para que possam 
desempenhar as diversas funções com maior qualidade,nos serviços e cuidados 
prestados diariamente a todos os nossos utentes (crianças ou idosos) ou de outras 
ações integradas nas nossas obras ou atividades. 

Continuar a efetuar o controlo de saída de viaturas, assim como, de reparações e 
gastos em combustível; 

Continuar a solicitar vários orçamentos para os serviços a efetuar a fim de ser possível 
otimizar os gastos; 

Melhorar o controlo no recebimento de mercadorias. 

Encontrar novas parcerias e mais inovadoras, de forma a trazer à Instituição outra 
capacidade de enfrentar os novos desafios que se avizinham. Sempre no sentido da 
qualidade e inovação. 
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I – Idosos e outros Carenciados 

   

ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 
 

Existe a necessidade urgente de realizar obras no edifício da E.R.P.I., pois o edifício é 
muito antigo e já temos quase três (3) décadas em funcionamento, que no início 
baseava-se numa outra legislação de exigências construtivas e de funcionamento e 
que hoje estão completamente desadequadas das novas regras.  

Esta valência irá ter sempre em consideração a sua missão que consiste no alojamento 
coletivo, de utilização temporária ou permanente, em que serão desenvolvidas 
atividades de apoio social e prestados cuidados de enfermagem. Tendo como maior 
objetivo assegurar a satisfação das necessidades básicas proporcionando o bem-estar 
e qualidade de vida aos seus utentes. 

Face às exigências do cumprimento da legislação atual em vigor, é necessário e 
urgente efetuar obras de “Ampliação, Remodelação e Adaptação” da ERPI (Lar), no 
montante previsto de 400.000€, na primeira fase. Este projeto tem já o parecer 
positivo da Segurança Social e da ANPC, cito Autoridade Nacional de Proteção Civil. 
Aguardaremos a possibilidade de candidatura a um programa de apoio financeiro com 
Fundos Comunitários, ou através de outras parcerias. No entanto, a Instituição terá 
sempre que comparticipar, com verbas próprias (autofinanciamento) o montante 
acima previsto,pois esta obra que urge, com vista a manter assim a capacidade atual 
aprovada para 85 utentes. 

 

Centros de Dia 
 

Nestasrespostas sociais, que são compostas por dois Centros de Dia (novo e 
antigo)iremos direcionar os esforços para a contribuiçãoda valorização pessoal, 
partilha de conhecimentos e experiências pessoais, proporcionando ainda durante o 
dia a resolução de necessidades básicas pessoais, terapêuticas e sócio - culturais às 
pessoas afetadas por diferentes graus de dependência, contribuindo para a 
manutenção da pessoa no seu meio familiar. 

 

 

 



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2017 

 

Santa Casa da Misericórdia | São Brás de Alportel  NIF:501461906 10 
 

 

Refeitórioe Cantina Sociais 
 

Continuaremos a direcionar estasrespostas sociais para aqueles indivíduos/famílias em 
situação de carência económica e indivíduos/famílias em situação de exclusão social 
nomeadamente: sem abrigo, toxicodependentes, reclusos ou ex-reclusos, alcoólicos 
em recuperação e doentes do foro psiquiátrico, assim como, imigrantes e população 
flutuante do nosso Concelho, tendo como objetivo geral minimizar os problemas 
sociais dos indivíduos e famílias que recorrem à instituição. Este trabalho 
implicarátrabalhar em parceria com outras instituições do concelho e com os próprios 
indivíduos, no sentido de promover a sua autonomia e inclusão social. 

 

Apoio Domiciliário e Apoio ao Domicilio Integrado (ADI) 
 

Estas valências irão continuar a prestar cuidados e serviços a famílias e pessoas, no seu 
domicílio, em situação de dependência física ou psíquica e que não possam assegurar, 
temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas ou a 
realização das atividades instrumentais da vida diária. Estes serviços têm o maior 
cuidado com a higiene e conforto pessoal, não descuidando também o apoio 
doméstico (higiene habitacional, tratamento de roupas, confeção de refeições, 
compras); 

Em parceria com o Apoio ao Domicilio Integrado contamos com a colaboração da 
Saúde e Órgãos Autárquicos na manutenção das acessibilidades e boas condições na 
habitação do utente. 

 
 

II – Centro Infantil António Calçada 
 

Creche e Jardim de Infância / Pré-Escolar 
 

À imagem dos anos anterior, manteremos o conjunto de iniciativas pedagógicas que 
esta unidade nos habituou e que muito nos orgulha. Festejando e comemorando um 
conjunto de datas festivas, como por exemplo, Natal, Carnaval, Santos Populares, Dia 
da Mãe, Festa de Finalistas,…  

Continuaremos a apostar na melhoria das instalações e na sua manutenção, 
renovando equipamentos. Estão programados a remodelação da Copa, Cozinha e Sala 
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dos bebés, assim como a substituição do mobiliário do refeitório. Estas remodelações 
representam um investimento previsto de 38.000€. 

Para mantermos uma boa qualidade nos serviços prestados continuaremos a contar 
com uma boa coordenação técnica, com os Ministérios da Segurança Social e o da 
Educação. 
 

ATL – Atividade dos Tempos Livres 
 

Sendo um espaço educativo com atividades lúdicas e socioculturais atendendo 
ànecessidade da parte dos pais de ocuparem os seus filhos após a saída da escola, 
continuaremos a trabalhar para que seja vista como um complemento educativo 
reforçando o processo de socialização da criança e das suas aprendizagens a par da 
escola. Contamos alocar mais equipamentos e condições de trabalho nesta Valência. 

  

Centro Jovem 
 

Manteremos esta Valencia que presta atividades lúdicas e socioculturais, uma 
necessidade da parte dos pais de ocuparem os seus filhos após a saída da escola. 
Trabalharemos esta Valencia no sentido de um complemento educativo. Sem esquecer 
o reforço de socialização dos Jovens e das suas aprendizagens por conta da escola.  

 

III – Museu do Traje 
 
O Museu do Traje de São Brás de Alportel é um museu local situado numa zona rural 
do interior do algarve, no sul de Portugal. Consciente do papel estruturante da cultura 
num desenvolvimento integrado, este museu protagoniza uma série de práticas 
inspiradas na Museologia Social que têm como objetivo a construção de um presente e 
futuro sustentáveis apostando no empoderamento da comunidade. Características 
marcantes deste museu na sua busca pela sustentabilidade (económica, social, 
cultural, ambiental) parece ser a liberdade de gestão de que usufrui. Outro traço da 
identidade deste museu parece ser o resultado partilhado dos novos usos do 
conhecimento e experiências das populações locais em favor do bem comum. O 
notável modelo de gestão desenvolvido por este museu assenta na definição de uma 
série de “níveis de participação cultural”. O seu caráter evolutivo, dito orgânico, 
acompanha e apoia as necessidades e aspirações das populações locais. Tal prática 
permite-nos reposicionar esta museologia e este museu em particular, na linha da 
frente da construção de um modelo alternativo de Globalização. 
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Excerto de “Citizens and Sustainable Solutions / How can Museums contribute to Social and Cultural Change ?”, Danish Agency for 
Culture, maio de 2015  
(Acessível em: https://issuu.com/kunststyrelsen/docs/museums._citizens 
ou em http://www.youblisher.com/p/1168529-/) 

 

 

Enquadramento 
 

O período de tempo vivido entre 2014 e 2016 constituiu para o Museu um enorme 
desafio: o Concelho comemorou o seu centenário tendo o pessoal do museu unido os 
seus esforços ao da equipa do Município para proporcionar à população um ano 
intenso de iniciativas culturais. Por essa razão, entre junho de 2014 e finais de 2015 
muitas das atividades do museu ficaram em suspenso.  

Encerradas as comemorações, o primeiro semestre de 2016 foi ocupado com a 
montagem da exposição “As Engrenagens do Tempo” que, depois de sucessivos 
adiamentos foi finalmente inaugurada em maio.  

Cerca de três anos de menor dedicação às atividades regulares do museu causaram 
alguma estagnação. Esta situação condiciona agora o Plano de Atividades do museu 
para 2017 que será obrigatoriamente de reflexão, reorganização e recuperação. 

 

Atividades 
 

Novas exposições 

O Museu deverá dar continuidade às suas exposições temporárias de curta duração. 
Assim, contamos inaugurar durante o ano as exposições “Casa do Algarve” e 
“Memórias de uma Família do Norte” de periodicidade semestral. Os Amigos do 
Museu continuarão a dinamizar as duas Galerias do Museu com exposições de 
fotografia e Pintura de periodicidade trimestral. 

 

Colaboração com o Município 

O Museu continuará a colaborar ativamente na dinamização cultural do Concelho e a 
responder às solicitações deste como são os casos do Núcleo Museológico do Alportel, 
futuro Museu do Cantoneiro e Projeto “Dar Vida à Serra” (Parises). 

 

São Brás de Alportel – História Local 

O projeto de uma publicação periódica dedicado à história local do nosso concelho 
deverá poder avançar em 2018 com a publicação do seu primeiro número. O corrente 
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ano de 2017 deverá constituir um período de preparação desse projeto, tanto na área 
de investigação quanto nos aspetos financeiros. 

 

Obra de melhoramento: a Eira do Museu 

O projeto de criação de uma área de piso regularizado onde, nos espaços exteriores do 
jardim do museu, seja possível desenvolver atividades de dança e utilização 
polivalente, deverá conhecer a sua concretização durante o ano de 2017. Negociações 
com a Câmara Municipal indicam que os custos estarão a seu cargo. 

 

Residências académicas internacionais 

Tem o museu vindo a ser solicitado crescentemente por universidades nacionais e 
estrangeiras para acolher investigadores nas áreas da Museologia Social. Constituem 
estas experiências momentos muito enriquecedores e prestigiantes para o nosso 
museu pelo que, com o apoio da Câmara Municipal iremos dar continuidade a esses 
intercâmbios. 

 

Rede de Museus do Algarve 

O nosso museu continuará a ser um elemento ativo desta Rede de Museus e a 
permanecer envolvido nos seus projetos conjuntos. Continuará também a participar 
em alguns grupos de trabalho, nomeadamente no RMA-PCI (Património Imaterial). 

 

Movimento Internacional para uma Nova Museologia 

O Diretor do nosso Museu, atual presidente da secção portuguesa deste Movimento, 
cumprirá neste ano de 2017, o seu segundo mandato de 2 anos. Independentemente 
da lógica rotativa e electiva desta organização, continuaremos a ser referências 
nacionais desta área da sociomuseologia.    

 

Projeto SOMUS 

O nosso Museu continuará envolvido e empenhado no bom andamento deste Projeto 
Internacional implementado pela investigadora Professora Doutora Lorena Querol, da 
Universidade de Coimbra, que pretende avaliar métodos de trabalho, pertinências e o 
envolvimento social e comunitário de duas museologias de raízes diametralmente 
diferentes: a nórdica e a latina.  

Participam neste projeto: 

Museu do Traje de São Brás de Alportel, Portugal 
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Centro Cultura TradicionalMuseo Escolar de Pusol, Alicante, Espanha 

TyöväenmuseoWerstas (Finnish Labour Museum), Tampere, Finlândia 

QvarnstensgruvanMinnesfjället, Mariestad, Suécia 

Mais informação em http://www.ces.uc.pt/projectos/somus/ 

 

Museu de Misericórdia 

Surgiu recentemente uma organização que, no âmbito da União das Misericórdias 
Portuguesas, pretende reunir as instituições museológicas tuteladas por Misericórdias. 
O nosso Museu deverá empenhar-se neste projeto e participar ativamente. 

 

IV – Agricultura 
 

Esta atividade ao longo dos últimos anos tem vindo a baixar de rendimentos, 
provenientes sobretudo da venda de produtos agrícolas colhidos em propriedades, 
como o “Monte Varjão” ou ainda venda de cortiça que se retira da árvore no fim de 
um período de 9 em 9 anos. 

Continuará a ser necessário alguns investimentos para o ano de 2017, na reparação e 
substituição de portas e portões, assim como, dotar o Monte de instalações sanitárias, 
num valor previsto de 15.000€. 

V – Património 
 

A Santa Casa da Misericórdia dispõe de um conjunto significativo de artigos urbanos e 
rústicos. Sendo que os rústicos praticamente não tem atividade e apenas alguns 
urbanos tem a sua atividade afeta às valências. Existe ainda um número significativo 
de prédios urbanos que não estão afetos a qualquer valência, nem utilização. 

Rústicos –No próximo ano, iremos trabalhar para definirmos uma estratégia de 
investimento para a conservação destes artigos. 

Urbanos –Devido à sua idade e falta de uso, alguns destes prédios estão degradados, a 
necessitar de intervenção e de reafetação. Assim, definimos projetar e atuar nos 
seguintes prédios: 

Rua Capitão Caiado – Casa Emília – Remodelação a fim de se tornar habitável – 

investimento em projeto e obras: 52.500€; 

Rua Luís de Camões – Largo da Praça Velha – Projeto de Remodelação e 

adaptação, e 1ª Fase de Obras – 30.000€;  
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Rua Poeta Bernardo Passos– Edifício contiguo ao Centro de Dia velho – Estudo 

e Anteprojeto – estimativa de 5.000€; 

LegadoMaria Valagão Guerreiro – Faro – Prédio em Compropriedade - 

Remodelação do R/C, preparação para arrendamento, valor de 15.000€; 

Sendo prudente, orçamenta esta Mesa Administrativa o valor de 25.000€, para 

custos eventuais de recuperação de património não previsto, que seja 

necessário realizar obras de recuperação urgentes ou que não se tenham 

conseguido prever antecipadamente esta necessidade. 

No seguimento da deliberação da Assembleia Geral, no final de 2015, e da eventual 
necessidade de liquidez financeira da Misericórdia está previsto a concretização da 
alienação de Património no próximo ano 2017. Uma vez que durante o corrente ano 
não foi necessário a alienação, estas operações nem se quer foram iniciadas, tendo 
assim se salvaguardando o património que está em fase revalorização.  

Prédio urbano/misto a norte da vila – 60.000€ 

Prédio urbano/misto em Poço Largo, S. Romão – 100.000€ 

Prédio urbano/misto em Murta, Peral – 110.000€ 
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Orçamento Geral 

  
 

Considerandos 
 

Relativamente à elaboração deste Orçamento e no que diz respeito ao funcionamento 
das diversas Valências e atividade geral da Misericórdia, foram adotados os seguintes 
critérios: 

Para os Rendimentos: 

Contas 721 - Matriculas e Mensalidades – Ao Valor médio praticado em 2016 

foi aplicado um acréscimo de 2,00%; 

Contas 7511 - Subsídios do CDSS Faro – Foi considerado o valor praticado pelo 

CDSS Faro para o ano de 2016, sem acréscimo; 

Contas 78, 79 e Restantes – Aos valores reais do ano de 2015 foi aplicado um 

acréscimo de 5,00% 

Para os Gastos: 

Contas 63 – Custos com o pessoal – Aos valores reais praticados em 2016 foi 

aplicado um acréscimo de 2,00%, por precaução, face ao já aprovado aumento 

da RMN para o ano de 2017 

Contas 64 – Depreciações e reintegrações – Foi considerado o valor das 

amortizações correntes. Não foi considerado o valor das amortizações das 

aquisições para 2017 relativas a EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES por se 

considerar que, apesar de poderem ficar concretizadas as obras e aquisições 

não se prevê que entrem em funcionamento em 2017; 
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Contas 61, 68, 69 e restantes – Aos valores reais do ano de 2015 foi aplicado 

um acréscimo de 5,00%; 

No seu todo, o orçamento de funcionamento foi elaborado no critério de BASE 0 

Relativamente ao orçamento dos Investimentos, os valores foram elaborados com 
base nos orçamentos solicitados e em estimativas, assim como para os 
desinvestimentos.  

 
Resultados Previsionais 

  
Investimento e desinvestimento 

O total de investimentos previstos para 2017 cifram-se em 665.500€. Sendo as fontes 
de financiamento: 389.500€ de autofinanciamento, prevê cerca 200.000€ de 
candidatura a um programa Comunitário, ou outro; 71.000€ de protocolo com a 
Autarquia e organismos locais; 5.000€ de Algarve Central; sendo que no 
autofinanciamento previsto está incluído o resultado a alienação de património. 

 

No campo dos desinvestimentos está previsto a arrecadar 270.000€, com a venda de 
três imóveis Urbanos, localizado fora da Vila, conforme proposta da anterior Mesa 
Administrativa e aprovado em Assembleia Geral de Novembro de 2015, sendo que 
este valor global compõe o total de autofinanciamento previsto.  

Contudo para fazer faceaos investimentos é sempre necessário autofinanciamento, e 
apenas por verbas próprias, no entanto e na eventualidade de não se concretizara 
totalidade a venda dos prédios Urbanos, dispõe a instituição da liquidez necessária a 
concretizar os seus projetos. 

Contamos também com um conjunto de apoios e investimentos, realizados 
diretamente pela Autarquia e por entidades amigas e nossas parceiras, que resultam 
em valores investidos na melhoria do nosso património, como é exemplo o espaço 
exterior do Museu. Assim, como em bens moveis. 

 

Resultados e Conta de Exploração 

O Total dos Gastos previsto totaliza 1.910.301,76€, resultado da soma de CUSTO DAS 
MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS de 184.709,70€, com o 
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS de 378.387,45€, com os GASTOS COM O PESSOAL 
REMUNERAÇÕES de 830.684,66€, com os ENCARGOS COM REMUNERAÇÕES E OUTROS 
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GASTOS de 240.236,80€, com os GASTOS DE DEPRECIAÇÕES E DE AMORTIZAÇÃO de 
261.135,61€ e com osOUTROS GASTOS OU PERDAS de 15.147,54€. 

 

O TOTAL DOS RENDIMENTOS PREVISTOS é de1.910.301,76€, resultado da 
contribuição PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS – matriculas, mensalidades e serviços cultura – 
que é de 763.461,84€, com aQUOTIZAÇÃO E JOIAS DOS ASSOCIADOS que é de 
1.179,15€, com as CONTRIBUIÇÕES DO CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL que 
é de 911.768,80€, com a CONTRIBUIÇÃO DE SETOR PUBLICO E AUTARQUIA que é de 
38.655,21€, com os OUTROS SUBSIDIOS E APOIOS que é de 19.776,26€, com os 
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS, APOIOS que é de 144.375,71€ e com o valor 
previsto de JUROS DIVIDENDOS E OUTROS REND. SIMILARES que é de 31.084,79€. 

 

O RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO PREVISTO É NULO, resultado da aplicação do 
critério de Base Zero €0. 

O TOTAL DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS é de 665.500,00€. 

SENDO DE AUTOFINANCIAMENTO O MONTANTE é de 389.500,00€. 

COMPARTICIPAÇÕES DA AUTARQUIA é de 71.000,00€; 

COMPARTICIPAÇÕES DOS AMIGOSDO MUSEU é de 5.000,00€; 

PROGRAMA DE APOIO AO FUNDOS COMUNITARIOS de 200 000,00€. 
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Conclusões 

 
O presente Plano de Atividades e Orçamento 2017vai ser um guia que nos irá conduzir 
durante o próximo ano, naquilo que refere a metas a alcançar e desafios a superar. 
Sem dúvida que vai ser um ano exigente e muito ambicioso. Pretendemos que assente 
em dois grandes vetores: melhoria dos serviços prestados –às nossas crianças, jovens, 
desprotegidos, necessitados, Utentes e COLABORADORES; Realização de um conjunto 
de investimentos estruturantes – Ampliação da ERPI, requalificação de património 
degradado, melhoria substantiva das instalações do centro infantil, reafectação de 
património não utilizado. 

Sendo efetivamente um ano muito importante, estamos convictos que só com o apoio 
e empenho de todos os irmãos será possível implementa-lo, assim como, como 
contamos com dedicação dos nossos colaboradores e amigos que continuarão, como 
até aqui, a ser profissionais, destintos e dedicados. 
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2017 

 

Santa Casa da Misericórdia | São Brás de Alportel  NIF:501461906 21 
 

Anexos 
 

Anexo 1 – Contas de Exploração Previsional, orçamento de Investimentos e 
Desinvestimentos e memoria Justificativa 
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