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Convocatória – Assembleia Geral Ordinária 

Ao abrigo do Artigo 29º, alínea c) do número 2 dos Estatutos da Associação de 

Solidariedade Social de S. José da Lamarosa, convoco a Assembleia Geral a reunir 

em sessão ordinária no dia 15 de Dezembro de 2018, pelas 14 horas e 30 

minutos, nas instalações da Instituição, com a seguinte ordem de trabalhos: 

  

1.. Apreciação e votação do Orçamento e Programa de Acção para o ano 2019; 

2.. Informação e apreciação sobre a candidatura para ampliação do lar; 

3.. Outros assuntos de interesse da Associação. 
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 A direcção da Associação de Solidariedade Social de S. José da Lamarosa vem por este meio apresentar aos Associados o plano de actividades e 
o respetivo orçamento para o ano de 2019, referente às diversas valências deste Equipamento Social. 

 Os Sócios como elementos ativos e soberanos irão apreciar as nossas  propostas e votarão de acordo com o que pretendem para a Instituição . 

 O Plano apresenta uma preocupação grande desta Instituição com o aumento das despesas de funcionamento das diversas valências e falta ( 
tentativa ) de equilíbrio com as receitas. 

 Os recursos humanos são a principal dificuldade na gestão financeira deste Equipamento Social. O aumento nos últimos 2 anos do salario 
mínimo ( o que saudamos na melhoria das condições de vida dos nossos funcionários) é muito superior ao aumento das comparticipações. 

 O fato de residirmos numa região onde as reformas são muito baixas, as mensalidades dos utentes não podem ser aumentadas de a suportar os 
custos que são cada vez maiores. 

 

Plano de Actividades para 2019 
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Plano de Actividades para 2019 

 Em 2019 tudo faremos para manter a qualidade dos serviços prestados. 

 Manter a capacidade máxima da valência preenchida e procurar dar resposta sempre que 
possível a algumas emergências dos nossos associados. 

 No ano 2019 será iniciada a ampliação do Lar, da cozinha e refeitório, obra esta já aprovada e 
com termo de aceitação assinado com Portugal 2020. Vai ser mais uma dificuldade de gestão na 
vida deste Lar com uma obra a decorrer no seu interior e manter os nossos utentes nas 
Instalações. Esperamos contar com a colaboração dos funcionários, utentes e familiares. 
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Plano de Actividades para 2019 

 Manter a Qualidade dos serviços e melhorar as diversas atividades para ocupação dos tempos 
livres. 

 Continuar a melhorar a integração dos utentes e funcionários desta Valência na vida de todo 
o Equipamento Social. 

 Manter a oferta dos serviços Médicos e Enfermagem 

 Abrir a hipótese para algumas situações de utentes fornecer a alimentação ao fim de semana. 
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Plano de Actividades para 2019 

 Continuar a estudar a possibilidade de funcionamento desta Valência aos feriados e 
Domingos. 

 Manter o Serviço de Enfermagem gratuito a todos os utentes desta Valência. 
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Orçamento e Investimento para 2019 

 O presente orçamento foi elaborado tendo como base a 
realidade de Janeiro a Setembro de 2018 

 Neste sentido , procedeu-se às seguintes estimativas para 
o ano 2019. 

Rendimentos 

 Aumento em 2% do valor dos acordos celebrados com a 
Segurança Social para as várias valências socias. 

 Atualização das mensalidades nas várias valências. 

 

Gastos  

 Manutenção do nível dos gastos do corrente ano, excepto 
nos Custos com Pessoal que sofrem um aumento como no 
ano anterior devido ao aumento do ordenado mínimo 
nacional de 580 para 600, atualização da tabela salarial 
para as IPSS e aumento do número de diuturnidades. 

Investimentos  

 Com os recursos existentes pretendemos: 

A tabela seguinte resume o orçamento com descrição das principais rubricas de gastos e rendimentos 

Ampliação do Lar € 50.000 

Aquisição de louçeiro € 1.450 
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GASTOS RECEITAS 

Custo das Mercadorias Vendidas e Consumidas   Prestação Serviços   
Gastos Alimentares 99900,00 Centro de Dia           64310,00 
Fornecimentos e Serviços Externos   SAD 31090,00 
Serviço Médico              7800,00 ERPI 323090,00 
Serviço Enfermagem 8900,00 
Serviço Fisioterapia 10992,00 Comparticipação familiar 12224,04 
Serviço recolha resíduos 900 Prestação Saúde Externa 700,00 
Serviço Apoio Juridico 3321,00 
Vigilância e segurança 2500,00 Quotizações 21250,00 
Conservação e reparação           10000,00 Subsídios   
Ferramentas e Utensílios desgaste rápido 5000,00 ISS,IP   
Material escritório 5000,00 Centro de Dia 31853,16 
Artigos para oferta                300,00  SAD 91670,64 
Despesas de saúde 1800,00 ERPI 173267,69 
Outros 3500,00 Subsídios de investimento 38736,58 
Electricidade 28980,00 Doações 49131,05 
Água 5700,00      
Combustíveis 8400,00     
Gás            17060,00     
Comunicação             2000,00     
Seguros 2500,00     
Limpeza higiene e conforto           30500,00     
Gastos com o pessoal       
Remunerações certas          377778,80     
Encargos sobre remunerações         125800,,36     
Seguros Ac. Trabalho 4800,00       
Amortizações 73291,00     
Outros Gastos e Perdas       
Serviços bancários 600,00      
Quotizações 300,00     

Total Gastos   775 431,35  Total Rendimentos  775 431,35  
Valores em €uro 
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Parecer do Conselho Fiscal 

 O conselho Fiscal verificou e analisou todas as rubricas 
constantes no Orçamento para 2019 e verificou que as 
mesmas se encontram inscritas de acordo com as 
normas da Segurança Social e normas contabilísticas 
aplicáveis a Instituições Particulares de Solidariedade 
Social. 

 Todos mapas foram elaborados com base nos gastos e 
rendimentos dos primeiros dez meses do exercício de 
2018. 

 Com base no anterior, o Conselho Fiscal está de acordo 
com os valores apresentados, dá parecer favorável e 
propõe à Assembleia Geral a aprovação do plano de 
actividade e orçamento para 2019. 
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Obrigado pela vossa presença! 
 Assembleia Geral *** Lamarosa, 16 de Dezembro de 2017 


