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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 2018. 

 

Na análise económica/financeira relativa ao exercício de 2018 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 2018, 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 

atividade normal, desenvolvendo as suas atividades, entre as quais com a 

continuação de atividades culturais e de lazer entre os associados desta 

Associação, mas também no convívio com todos os Reformados do 

Concelho de Arraiolos no Projeto Viver Sénior, apoiado pelo Município.  
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Realizaram-se também as habituais excursões anuais dos Reformados da 

Freguesia, também estas com o autocarro disponibilizado pelo Município. 

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 2018, a ser comparticipada pela 

Segurança Social, com os mesmos 20 utentes.  

b) Relativamente à Resposta Social Centro de Dia, iniciou o ano de 2018 

com 13 utentes, desceu no decorrer do ano aos 11 utentes, tendo havido 

uma aderência de utentes no segundo semestre, chegando ao final do ano 

com 16 utentes, número este que não se atingia desde a abertura do Lar 

em 2013. Esta resposta social é a segunda mais importante da Instituição, 

a Direção fez ao longo do ano tudo o que esteve ao seu alcance para 

angariar novos utentes, tendo tomado a iniciativa de ir buscar uma só 

utente a Arraiolos, chegámos ao final do ano já com 4 utentes. Devido à 

melhoria da  situação conseguimos equilibrar a receita com o que estava 

orçamentado para 2018, advindo daqui desta resposta social a variação 

para melhor ou para pior, consoante o número de utentes. 

Esta Resposta Social continuou, em 2018, a ser comparticipada pela 

Segurança Social, com os mesmos 16 utentes.                                       

c) A Associação renovou em Setembro e por mais um ano (Setembro/2018 

a Junho/2019), o Protocolo com o Município de Arraiolos, para o 

fornecimento de refeições às crianças das escolas do ensino básico e jardim 
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de infância 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 2018, durante todo o ano, a sua lotação 

máxima esgotada (20 Utentes). O Protocolo de Utentes com a Segurança 

Social para 15 utentes continuou, tendo sido solicitado à Segurança Social 

para aumentar o número de utentes comparticipados. 

Portanto sobre esta Resposta Social, podemos dizer que teve um ano 

normal, não existindo, por enquanto dificuldades em preencher os lugares 

vagos. 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 2018.  

 

CONTAS 

 

Conforme poderão constatar nos documentos contabilísticos aqui 

apresentados, de ressalvar a comparação com o ano de 2017, em que nos 

Gastos registaram uma diminuição de 10.822,67€ e os Rendimentos um 

aumento de 8.804,39€. 
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A Direção deseja deixar apenas alguns esclarecimentos que considera mais 

relevantes: 

RENDIMENTOS: 

 

- Vendas e Prestações de Serviços teve um aumento de 8.310,09€. 

- Subsídios tiveram um aumento no valor de 3.580,60€. Os subsídios da 

Segurança Social aumentaram no valor de 1.389,59€. O subsídio do 

Município de Arraiolos teve um decréscimo no valor de 96,55€ relativos ao 

refeitório escolar. Houve também um decréscimo de subsídios de outras 

entidades no valor de 728,00€ (Linde, União de Freguesias de Gafanhoeira 

e Sabugueiro e Município de Arraiolos). Em relação aos subsídios do IEFP 

registou-se um aumento no valor de 3.015,56€, que se deve 

essencialmente á atribuição de cheques de formação no valor de 

3.106,13€, ao aumento no valor de 417,11€ do Contrato Emprego + da 

Lídia, ao aumento no valor de 806,46€ relativo ao apoio a pessoas com 

Deficiência e a diminuição no valor de 155,45 relativo aos estágios que já 

findaram e uma diminuição no valor de 1.158,69€ relativo aos POCs que já 

terminaram. 

 

- Outros Rendimentos sofreram uma diminuição no valor de 3.086,30€, 

que tem a ver com a diminuição no valor de 668,17€ na rubrica Atividades 

Recreativas, na diminuição de 2.768,76€ dos Subsídios ao Investimento, na 

diminuição de 2.264,35€ de Donativo e no aumento de 2.614,98€ de 

Outros Proveitos. 
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GASTOS: 

- Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas teve 

uma diminuição no valor de 1.799,06€. 

- Fornecimentos e Serviços Externos tiveram uma diminuição de 

1.860,59€, assim: 

 

Decréscimos: 

● Eletricidade: 2.893,45€  

● Gás: 739,88€ 

● Honorários: 2.177,02€ 

● Comunicação 906,51€ 

● Limpeza, Higiene e Conforto: 945,05€ 

● Leitura de contadores: 62,00€ 

● Serviços Informáticos: 299,51€ 

● Artigos para Oferta: 391,08€ 

● Vestuário e Calçado: 200,88€ 

● Alugueres 116,27€ 

 

Aumentos: 

● Encargos de Saúde com Utentes: 854,86€ 

● Água: 0,18€ 

● CTT: 8,50€ 

● Gasóleo: 2.928,26€ 

● Vigilância e Segurança: 116,85€ 

● Ferramentas e Utensílios: 823,49€ 

● Conservação e Reparação: 477,42€ 

● Material de Escritório: 294,05€ 
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● Deslocações e Estadas: 14,00€ 

● Seguros (inclui o seguro das carrinhas e do imóvel) 133,71€ 

● Contencioso e Notariado: 99,00€ 

● Atividades Recreativas: 77,76€ 

● Medicina, Higiene e Segurança/Segurança Alimentar: 689,97€ 

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

despesas com a Grupnor) 

 

- Gastos com o pessoal sofreu um decréscimo de 3.828,84€ em relação 

ao ano anterior. 

- Outros Gastos tiveram um aumento de 367,56€ devido essencialmente 

ao aumento nas seguintes rubricas: Donativos 3,45€, valor do IVA 

suportado das compras das matérias-primas 451,38€, Taxas 35,15€ e 

outros gastos no valor de 570,89€ e na diminuição das rubricas: Juros de 

Mora 48,79€ e Serviços Bancários 644,52€. 

 

- Gastos de Depreciação e de Amortização regista um decréscimo no valor 

de 3.356,70€, devido ao facto de alguns bens terem ficado totalmente 

amortizados/depreciados. 

 

- Juros e Gastos Similares Suportados tiveram uma diminuição no valor de 

345,04€. 

 
ASSIM TEMOS: 
 
- Rendimentos Totais:   395.294,20€ 
- Gastos Totais:            390.999,25€ 
 
Originando um Resultado Líquido positivo de 4.294,95€. 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA: 
 
- Ativo não Corrente        741.943,81€ 
- Ativo Corrente                41.931,42€ 
- Passivo não Corrente       28.977,09€ 
- Passivo Corrente             64.043,84€ 
- Saldo Positivo              690.854,30€ 
 
SITUAÇÃO PATRIMONIAL: 
 
- Ativo                              783.875,23€ 
- Passivo                            93.020,93€ 
- Fundo de Capital             690.854,30€ 
 
Por fim, propomos que o Resultado Líquido no valor de 4.294,95€ seja 
transferido para Resultados Transitados. 
 
 
NOTA FINAL: 

Por fim, não podemos terminar este relatório sem agradecer aos 

associados, às funcionárias, às autarquias locais: Município de Arraiolos e 

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

Solidariedade e Segurança Social de Évora,  a todas as entidades que 

colaboram com esta Associação, ainda aos que ofereceram o seu trabalho 

voluntário e que todos muito têm contribuído para a vida desta nossa 

Associação.  

 

  

Sabugueiro, 15 de março de 2019 
 

A Direção 
 
 


