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INTRODUÇÃO

Exmos. Sócios,

De acordo com o disposto nos Estatutos, a Direção da Associação de Idosos

e Reformados  da Freguesia  do Sabugueiro,  vem colocar  à  apreciação  e

subsequente  aprovação,  o  Relatório  da  Direção,  o  Balanço  e  a

Demonstração de Resultados relativos ao período findo em 31 de dezembro

de 2017.

Na  análise  económica/financeira  relativa  ao  exercício  de  2017  que  é

apresentada  seguidamente,  expressa-se  de  forma  detalhada  e

esclarecedora o modo como decorreu este exercício.

ATIVIDADES PRATICADAS

As  atividades  praticadas  durante  o  ano  de  2017,  foram  em  prol  das
Respostas  Sociais  em  atividade  (Centro  de  Convívio,  Centro  de  Dia  e
E.R.P.I.) as que estavam expressas no Plano de Atividades para o referido
ano.

a) Quanto à Resposta Social Centro de Convívio continuou a sua ativida-
de normal, desenvolvendo as suas atividades, entre as quais com a conti-
nuação de atividades culturais e de lazer entre os associados desta Associa-
ção, mas também no convívio com todos os Reformados do Concelho de
Arraiolos no Projeto Viver Sénior, apoiado pelo Município. 

Realizaram-se também as habituais excursões anuais dos Reformados da
Freguesia, também estas com o autocarro disponibilizado pelo Município.
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Realizou-se este ano mais uma vez, o almoço convívio de Natal não só com
os reformados, mas também com os sócios de outras idades que fazem
parte desta Associação e que quiseram ou puderam estar presentes. 

Esta Resposta Social continuou, em 2017, a ser comparticipada pela Segu-
rança Social, com os mesmos 20 utentes. 

b) Relativamente à Resposta Social Centro de Dia, iniciou o ano de 2017
com 15 utentes, desceu no decorrer do ano aos 11 utentes, tendo chegado
ao final do ano com 13 utentes. Esta resposta social é a segunda mais im-
portante da Instituição, a Direção fez ao longo do ano tudo o que esteve ao
seu alcance para angariar novos utentes. Devido a esta situação, obtivemos
uma receita de menos 8.977€ em relação a 2016 e menos 14.382€ que o
que estava orçamentado para 2017, advindo daqui desta resposta social a
dificuldade maior que vamos encontrando na gerência desta Instituição.

Esta Resposta Social continuou, em 2017, a ser comparticipada pela Segu-
rança Social, com os mesmos 16 utentes.                                      

c) A Associação renovou em Setembro e por mais um ano (Setembro/2017
a Junho/2018), o Protocolo com o Município de Arraiolos, para o forneci-
mento de refeições às crianças das escolas do ensino básico e jardim de in-
fância do Sabugueiro, que veio manter um posto de trabalho e dar-nos uma
boa ajuda em termos financeiros a esta Instituição.

d)  Quanto à Resposta Social da Estrutura Residencial para Pessoas
Idosas (Lar), teve o ano de 2017, durante todo o ano, a sua lotação má-
xima esgotada (20 Utentes). O Protocolo de Utentes com a Segurança Soci-
al para 15 utentes continuou, mas não existindo por parte da mesma aber-
tura para aumentar o número de utentes comparticipados, forçando a Insti-
tuição a ter que aumentar a comparticipação familiar dos utentes da mes-
ma, para equilibrar a situação financeira da Associação.

Portanto sobre esta Resposta Social, podemos dizer que teve um ano nor-
mal, não existindo, por enquanto dificuldades em preencher os lugares va-
gos. Se a atual Estrutura Residencial para Pessoas Idosas tivesse condições
para ter mais quartos, com certeza estariam ocupados.

As atividades dos utentes desta resposta social foram realizadas conforme o
descrito no plano de atividades para 2017. 

Associação de Idosos e Reformados da Freguesia do Sabugueiro 3
Rua 1º de Maio, nº 14    7040-703
NIF: 504051164



CONTAS

Conforme  poderão  constatar  nos  documentos  contabilísticos  aqui

apresentados, de ressalvar a comparação com o ano de 2016, em que nos

Gastos  registaram  um  aumento  de  880,36€  e  os  Rendimentos  uma

diminuição de 2.751,74€.

A Direção deseja deixar apenas alguns esclarecimentos que considera mais

relevantes:

RENDIMENTOS:

- Vendas e Prestações de Serviços teve um aumento de 1.646,82€.

- Subsídios tiveram um decréscimo no valor de 3.595,27€. Os subsídios da

Segurança  Social  diminuíram  no  valor  de  4.622,96€.  O  subsídio  do

Município de Arraiolos teve um aumento no valor de 6.828,88€ relativos ao

refeitório  escolar.  Houve  também  um  aumento  de  subsídios  de  outras

entidades  no  valor  de  4.101,67€  (Linde,  União  de  Freguesias  de

Gafanhoeira  e  Sabugueiro  e  Município  de  Arraiolos).  Em  relação  aos

subsídios do IEFP registou-se um decréscimo relativamente aos POCs no

valor  de  6.098,86€  e  aos  Estágios  no  valor  de  8.359,54€.  Em 2017  a

Associação registou 834,21€ de subsídio do IEFP relativamente ao Contrato

Emprego e 3.721,33€ relativamente ao e Contrato apoio para pessoas com

deficiência. O decréscimo nas rubricas de Estágio e POCs deve-se ao fato

de estes já terem terminado.
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-  Outros Rendimentos sofreram uma diminuição no valor de 803,29€,

que  tem  a  ver  com  a  diminuição  no  valor  de  1.934,04€  na  rubrica

Atividades  Recreativas,  na  diminuição  de  71,76€  dos  Subsídios  ao

Investimento, na diminuição de 153,77€ de Donativos de Sócios e com o

aumento  de  27,00€  nos  Donativos  de  Funcionárias,  no  aumento  de

1.167,59€ de Donativos de Outras Entidades, no aumento de 161,69€ de

Outros Proveitos.

GASTOS:

- Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas teve

uma diminuição no valor de 4.245,43€.

-  Fornecimentos  e  Serviços  Externos tiveram  uma  diminuição  de

13.781,83€,  diminuição  que  se  deve  ao  fato  das  despesas  com  maior

relevância terem sofrido uma diminuição significativa, assim:

Decréscimos:

● Eletricidade: 917,40€ 

● Gás: 1.172,25€

● Gasóleo: 663,63€

● Vigilância e Segurança: 1.701,45€

● Ferramentas e Utensílios: 46,40€

● Honorários: 3.549,52€

● Conservação e Reparação: 2.745,61€
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● Material de Escritório: 752,84€

● Deslocações e Estadas: 71,00€

● Comunicação: 253,00€

● Seguros (inclui o seguro das carrinhas e do imóvel) 1.070,70€

● Contencioso e Notariado: 231,00€

● Limpeza, Higiene e Conforto: 559,64€

● Atividades Recreativas: 689,22€

● Medicina, Higiene e Segurança/Segurança Alimentar: 196,35€

● Leitura de contadores: 225,20€

● Outros Serviços Especializados: 353,01€ (Estão incluídos nesta rubrica as

despesas com a Grupnor, Infoscan e Idonic)

Aumentos:

● Serviços Informáticos: 393,98€

● Artigos para Oferta: 276,48€

● Encargos de Saúde com Utentes: 318,04€

● Vestuário e Calçado: 287,30€

● Água: 30,83€

● CTT: 109,76€
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- Gastos com o pessoal sofreu um aumento de 19.207,55€ em relação ao

ano anterior devido ao aumento da tabela salarial e também á provisão de

subsídio de férias, férias e encargos com os mesmos que se vencem em

2018 mas que são um custo de 2017. Em 2016 a provisão foi feita para 11

funcionárias  enquanto  que  em  2017  foi  feita  para  17  funcionárias.  (A

provisão em ambos os anos apenas foi feita para as funcionárias que tem

contrato sem termo).

- Outros Gastos tiveram um aumento de 679,70€ devido essencialmente

ao decréscimo nas seguintes rubricas: Donativos 40,00€, Serviços Bancários

530,05€, valor do IVA suportado das compras das matérias-primas 84,75€

e ao aumento das rubricas: Taxas 164,88€ e Juros de Mora 49,19€ e outros

gastos no valor de 1.120,43€.

- Gastos de Depreciação e de Amortização regista um decréscimo no

valor de 485,39€, devido ao fato de alguns bens terem ficado totalmente

amortizados/depreciados.

-  Juros  e  Gastos  Similares  Suportados  tiveram uma diminuição  no

valor de 494,29€.

ASSIM TEMOS:

- Rendimentos Totais:   386.489,81€
- Gastos Totais:            401.821,92€
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Originando um Resultado Líquido negativo de 15.332,11€.

SITUAÇÃO FINANCEIRA:

- Ativo não Corrente        769.995,96€
- Ativo Corrente                58.261,85€
- Passivo não Corrente      44.724,25€
- Passivo Corrente             67.378,80€
- Saldo Positivo              716.154,76€

SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

- Ativo                             828.257,81€
- Passivo                          112.103,05€
- Fundo de Capital             716.154,76€

Por fim, propomos que o Resultado Líquido no valor de -15.332,11€ seja
transferido para Resultados Transitados.

NOTA FINAL:

Por  fim,  não  podemos  terminar  este  relatório  sem  agradecer  aos

associados, aos funcionários, às autarquias locais: Município de Arraiolos e

União das Freguesias de Gafanhoeira e Sabugueiro e ao Centro Distrital de

Solidariedade e Segurança Social de Évora, que muito têm contribuído para

a vida desta nossa Associação. 

Sabugueiro, 09 de março de 2018

A Direção
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