RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO POSTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DA MALVEIRA
ORÇAMENTO /2019

No desempenho das nossas funções e ao abrigo do Art2 44, alínea c), dos Estatutos do Posto
de Assistência Social da Malveira, vimos submeter a apreciação dos sócios o parecer que
emitimos, e tem como objetivo a análise do Orçamento para o ano 2019.
Apreciação e parecer sobre o Relatório e Orçamento, apresentados pela Direcção, na pessoa
da Senhora Tesoureira.
O Orçamento foi elaborado com os dados contabilísticos disponíveis em Setembro de dois mil
e dezoito, com um acréscimo de 3% de taxa inflacionária em todas as rubricas de gastos,
exepto na rubrica de gastos com o pessoal, depreciações e Subsídios atribuídos pela Segurança
Social.
Em referencia ao subsídio atribuído pela Segurança Social, não houve acréscimo dado que os
protocolos são atualizados anualmente em função do número de utentes em cada valência,
sendo o numero da Creche de utentes 66.
Dado que o ano 2019 será atípico, porque a partir do inicio do ano nas novas instalações, e
portanto as valências da Creche e Pré-escolar terão um aumento de utentes, assim como um
aumento do número de pessoal.
1.Rubrica de custos mercadoria o valor de 86 000.62€.
2-Fornecimentos e serviços externos o valor de 155 871.18€
3-Na rubrica de gastos com o pessoal serão 856 116.66€. Neste valor está contemplando o
valor de admissão de novas funcionárias, assim como os encargos para a segurança social e
seguros acidentes trabalho.
4-Quanto à rubrica de gastos de depreciação e de amortização foram efetuados os cálculos de
depreciações do edifício, equipamento básico valor de 61 614.07€
5-Rubrica outros gastos no valor de 4 42568€.
6-Gastos e perdas financeiras no total de 72 459.02€ são referentes aos juros do Empréstimo
da CCAMM.
Os gastos totalizam o valor de 1 236 487.23€

Rendimentos
Na atribuição dos subsídios pelo Centro Regional de Segurança Social estão previstos o valor
681 522.94€ assim como nas mensalidades dos utentes e outros subsídios atribuídos no valor
524 579.61€.
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Outros subsídios no valor de 111 82325€ assim como outros rendimentos e ganhos no valor
13 911.86€.
Juros credores do banco no valor de 1935.84€, totalizando assim as rendimentos no valor de
1 333 773.5O€, sendo apurado um resultado previsional de 97 286.27€.
Orçamento foi elaborado de uma forma de pressupostos, adaptando as despesas necessárias
no Orçamento, com as receitas a obter.
O Orçamento implementa a estratégia definida pela Direção, perspetivando um futuro em que
a Instituição continua a consolidar-se enquanto estrutura de apoio de solidariedade social
Decidiu este Conselho Fiscal concordar com o processo de elaboração de Orçamento para o
ano dois mil e dezanove para o qual vai emitir o parecer favorável.
Foi assim aprovado o Orçamento para 2019 por este Conselho Fiscal.
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O Presidente Maria Manuela Ramos Pereira Come:
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Maria Isabel dos Santos Dias Alexandre
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