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Valores Estimados Valores Reais

61 CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.

6121 Géneros Alimentares …………………………………………………………. 174 320,70 175 104,04 783,34

174 320,70 175 104,04 783,34

62 FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS  

6221 Trabalhos Especializados …………………………………………………….. 71 217,18 72 711,11 1 493,93

6224 Honorários …………. …………………………………………………….. 71 899,50 67 661,75 -4 237,75

6226 Conservação e Reparação ……………………………………………… 16 319,25 14 560,31 -1 758,94

6231 Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido………………………. 12 124,76 9 154,66 -2 970,10

6233 Material de Escritório / Economato……………………………………… 5 020,58 15 948,95 10 928,37

6235 Produtos Farmacêuticos …………………………………………………….. 47 996,21 34 975,21 -13 021,00

6241 Electricidade …………………………………………………………………. 45 616,17 45 209,01 -407,16

6242 Combustíveis ( Gasóleo Rodoviário )………………………………………………………………………………3 002,49 3 205,59 203,10

6243 Água …………………………………………………………………………………. 14 458,62 13 582,67 -875,95

6244 Gás (GLP)……………………………………………………………………. 41 450,60 42 824,92 1 374,32

6261 Rendas e Alugueres ……………………………………………………. 2 798,34 4 116,90 1 318,56

6262 Comunicação ……………………………………………………………. 9 261,18 7 017,82 -2 243,36

6263 Seguros…………………………………………………………………… 3 209,43 3 957,28 747,85

62671 Limpeza, Higiene e Conforto ………………………………………….. 107 482,09 130 127,52 22 645,43

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALTER DO CHÃO       

DESVIOS DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
DESPESAS

VALORES (Euros)

Ano 2020

CONTA GASTOS E PERDAS Desvio

62671 Limpeza, Higiene e Conforto ………………………………………….. 107 482,09 130 127,52 22 645,43

62672 Fraldas p/ Idosos ……………………………………………………….. 26 870,52 27 973,18 1 102,66

Outros Fornecimentos e Serviços Externos …………………………. 5 008,28 4 300,47 -707,80

483 735,18 497 327,36 13 592,18

63 GASTOS COM O PESSOAL               

631 Gastos com o pessoal - Orgãos sociais………………………………. 24 018,40 24 104,66 86,26

632 Gastos com o pessoal………………………………………………….. 938 171,10 938 115,96 -55,14

635 Encargos sobre Renumerações ………………………………………. 210 821,91 210 833,14 11,23

636 Seguros de Acidentes de Trabalho …………………………………… 12 707,19 12 409,19 -298,00

638 Outros gastos com o pessoal………………………………………….. 973,94 943,00 -30,93

1 186 692,53 1 186 405,95 -286,58

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO …………….. 93 333,87 90 740,85 -2 593,02

68 OUTROS GASTOS E PERDAS ………………………………………. 2 761,89 2 843,74 81,85

( A ) 1 940 844,17 1 952 421,94 11 577,77

69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

691 Juros Suportados………………………………………………………… 3 158,36 2 962,23 -196,13

3 158,36 2 962,23 -196,13

( C ) 1 944 002,53 1 955 384,17 11 381,64

687 GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENOS NÃO FINANCEIROS… 0,00 0,00 0,00

( E ) 1 944 002,53 1 955 384,17 11 381,64

RESULTADO LÍQUIDO -150 661,49 1 539,69 152 201,18
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Valores Estimados Valores Reais

71 VENDAS ( fornecimento de refeições ) …….......……………………. 472,50 0,00 -472,50

72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

721 Mensalidades de Utentes e Matrículas …………………………………… 604 560,60 607 058,36 2 497,76

725 Serviços Secundários …………………………………………………………… 27 436,50 31 625,69 4 189,19

631 997,10 638 684,05 6 686,95

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

781 Rendimentos Suplementares……………………………………………. 12 040,88 8 354,89 -3 685,99

7883 Imputação de Subsídios para Investimentos …………….….…………………………..39 564,32 36 535,76 -3 028,56

7885 Restituição de Impostos………………………………………………….. 72 404,61 88 387,87 15 983,26

124 009,81 133 278,52 9 268,71

75 SUBSÍDIOS DOAÇÕES LEGADOS À EXPLORAÇÃO

7511 Centro Regional de Segurança Social (R. Sociais e de Saúde)

75111 Comparticipações do CRSS - Lar …...…………………………………… 255 783,80 256 044,18 260,39

751121 Comparticipações do CRSS - UCCI  Longa Duração.....………………. 105 453,49 143 469,98 38 016,49

751122 Comparticipações do CRSS - UCCI  Média Duração.....………………. 24 176,49 41 629,60 17 453,11

75113 Comparticipações do CRSS - Centro de Dia…..……………………….. 22 081,31 26 585,55 4 504,25

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALTER DO CHÃO       

CONTA GASTOS E PERDAS Desvio

DESVIOS DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
RECEITAS

VALORES (Euros)

Ano 2020

75113 Comparticipações do CRSS - Centro de Dia…..……………………….. 22 081,31 26 585,55 4 504,25

75114 Comparticipações do CRSS - Apoio Domiciliário………………………. 61 222,61 61 741,87 519,27

75115 Comparticipações do CRSS - Centro de Convívio……………………. 26 220,98 26 029,85 -191,13

75116 Comparticipações do CRSS - Creche…………….……………………. 72 634,14 72 797,95 163,81

7512 Administração Regional de Saúde (Respostas de Saúde)

751211 Comparticipações da ARS - UCCI  Longa Duração…...……………… 216 648,32 213 723,72 -2 924,60

751212 Comparticipações da ARS - UCCI  Média Duração…...….…………. 170 631,95 248 800,68 78 168,74

7513 PROJETOS FINANCIADOS

75132 Subsídios CLDS 4G………………………………………………………… 31 800,52 39 190,02 7 389,50

7514 Subsídios de Entidades Públicas - IEFP……………………………….. 5 264,51 8 950,50 3 685,99

752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES

7521 Câmara Municipal de Alter do Chão  ...……………………………………….. 25 000,00 25 000,00 0,00

753 Doações e Heranças………………………………………………………… 18 458,54 17 763,39 -695,15

1 035 376,63 1 181 727,29 146 350,66

722 Quotizações …………………………………………..…………………. 1 485,00 3 234,00 1 749,00

( B ) 1 793 341,04 1 956 923,86 163 582,82

7911 Juros de Depósitos …………………………………………………….. 0,00 0,00 0,00

( D ) 1 793 341,04 1 956 923,86 163 582,82

798 Outros rendimentos similares…………………………………............ 0,00 0,00 0,00

( F ) 1 793 341,04 1 956 923,86 163 582,82
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                                                   VALOR                                                                                                                                                                                                                                                          
RESULTADOS

PREVISIONAL REAL DESVIO

Resultados Operacionais: (B) - (A) = -147 503,13 4 501,92 152 005,05

Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) = -3 158,36 -2 962,23 196,13

Resultados Correntes: (D) - ( C) = -150 661,49 1 539,69 152 201,18

Resultado Líquido Previsional: (F - E) = -150 661,49 1 539,69 152 201,18

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALTER DO CHÃO       

DESVIOS DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

QUADRO RESUMO

Ano 2020
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Investimento 
Estimado

Investimento Real

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

   Bens do domínio público (Prossecução dos fins e objetivos 
Estatutários)

      Edifícios e Outras Construções

         Lar Nossa Senhora da Assunção

               Ampliação da Lavandaria…………………………………… 13 042,92 13 042,92 0,00

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-
4842-FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados 
Continuados

               Empreitada de Ampliação e Remodelação……………….. 650 848,34 590 293,30 -60 555,04

               Fiscalização da Empreitada - Ampliação…………………… 13 530,00 14 883,00 1 353,00

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALTER DO CHÃO       

DESVIOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

               Ano 2020

Designação

VALORES (Euros)

Desvio

               Fiscalização da Empreitada - Ampliação…………………… 13 530,00 14 883,00 1 353,00

               Elaboração Projeto Técnico Execução - Ampliação………. 2 441,55 0,00 -2 441,55

               Elaboração Projeto Técnico Execução - Remodelação….. 5 227,50 5 227,50 0,00

SUB-TOTAL 672 047,39 610 403,80 -61 643,59

      Bens móveis

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-
4842-FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados 
Continuados

               Máquina de Lavar Roupa Capacidade de 14 Kg…………. 11 709,60 11 709,60 0,00

               Máquina de Lavar Roupa Capacidade de 20 Kg…………. 16 592,70 16 592,70 0,00

               Máquina de Secar Roupa Capacidade de 20 Kg…………… 9 803,10 9 803,10 0,00

               Carro de Transporte de Roupa………………………………. 1 708,47 1 708,47 0,00

               Mesa de Engomar Roupa com Caldeira……………………… 2 656,80 2 656,80 0,00

               Carro de Banho-Maria c/ Estufa……………………………….. 1 483,38 1 483,38 0,00

               Frigorífico Capacidade de 236 Lt………………………………… 541,20 541,20 0,00

               Triturador………………………………………………………. 387,45 387,45 0,00

               Robot Multifunções p/ Preparação de Refeições…………………………1 863,45 1 863,45 0,00

               Máquina de Lavar Loiça Frontal…………………………….. 3 682,62 3 682,62 0,00

               Forno Conversor 2/1………………………………………….. 23 350,32 23 350,32 0,00

               Arca de Congelação…………………………………………. 750,30 750,30 0,00

               Transporte Isotérmico de Alimentos Cap. 93 Lt………….. 574,45 574,45 0,00

               Extrator de Fumos Industrial para Cozinha……………….. 5 731,80 5 731,80 0,00

               Frigorífico de Farmácia Cap. 142 Lt……………………….. 2 078,70 2 078,70 0,00

SUB-TOTAL 82 914,34 82 914,34 0,00

TOTAL 754 961,73 693 318,13 -61 643,59
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           DESVIOS DO ORÇAMENTO DE 2020 
 

 
   Pressupostos 
 
 

 Segundo o Artigo 21.º do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Alter 
do Chão é competência da Assembleia Geral, apreciar, discutir e votar Orçamento, de 
Exploração Previsional e Investimentos propostos pela Mesa Administrativa para o 
exercício seguinte. 
 
 Sendo o Orçamento anual da Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão o 
único documento de cabimentação utilizado, considera-se que a Assembleia Geral, após 
apreciar, discutir e votar as Contas do Exercício do ano anterior, tem que apreciar, 
discutir e votar eventuais desvios que se verifiquem relativamente ao Orçamento, de 
Exploração Previsional e Investimentos previamente aprovado. 

 
 O Orçamento, de Exploração Previsional e Investimentos de 2020, foi apreciado, 
discutido e votado em Assembleia Geral dos Irmãos da Santa Casa da Misericórdia de 
Alter do Chão a 30/10/2019, da mesma forma a sua 1ª e única revisão foi a 28/10/2020. 
 
 

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2020 
 

 
Memória Justificativa 

 
 
 
 
 Em termos de Orçamento de Exploração Previsional, verificou-se um desvio de 
11.381,64 Euros nas despesas, e 163.582,82 Euros nas receitas, apresentando a Santa 
Casa da Misericórdia de Alter do Chão valor superiores aos estimados em ambos os 
fluxos financeiros. 
 
 Devido ao facto de valores consignados no Orçamento de Exploração 
Previsional e Investimentos serem baseados em estimativas e previsões é natural que se 
verifiquem desvios nas diversas rubricas de despesa e receita. Em alguns casos devido a 
eventos inesperados e imprevisíveis, e à grandeza, volume e complexidade destes 
valores as estimativas irão apresentar desvios significativos. 

 
 Em termos de despesas os desvios mais significativos na sua esmagadora 
maioria, como os verificados nos Honorários, Produtos Farmacêuticos e Limpeza, 
Higiene e Conforto, são justificados pelo impacto que a pandemia global pelo SARS-
Cov-2 teve nas diversas respostas da Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão. 
Sendo exceção ao anterior, o desvio verificado em Material de Escritório / Economato, 
que se deveu na totalidade a despesas do projeto CLDS-4G que não tinham sido 
incluídas nas estimativas, visto que o projeto arrancou apenas em Agosto de 2020 com 
muitas interrogações e limitações. 
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 Relativamente aos desvios verificados nas receitas, existiram vários 
acontecimentos e factores que influenciaram as diversas rubricas, estando na sua 
maioria diretamente ou indiretamente relacionados com a pandemia global pelo SARS-
Cov-2. Nomeadamente o surgimento e alargamento de regimes e medidas excecionais e 
temporárias de apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social, a incapacidade 
de utilização da totalidade das vagas protocoladas na Unidade de Cuidados 
Continuados, o esforço extra em garantir a ocupação de camas na tipologia de Média 
Duração em detrimento da tipologia de Longa Duração e o projeto social CLDS-4G 
realizando maior despesa do que o esperado, também apresentou proporcionalmente um 
subsídio superior. 
 
 
 

 
Descrição das Contas Orçamentadas 

 
 

GASTOS E PERDAS 
 
 

6121 Géneros Alimentares - Verba alocada ao consumo de produtos 
alimentares nas diversas Resposta Sociais e de Saúde da Instituição. 
 

6221 Trabalhos Especializados - Verba destinada aos diversos serviços 
prestados à Santa Casa sendo os mais significativos, assistência técnica, protocolo UMP 
Infarmed UCCI, serviços de contabilidade, segurança, higiene e saúde no trabalho e 
serviços clínicos. 

 
6224 Honorários - Verba relativa a serviços prestados à Santa Casa, entre os 

quais, os mais relevantes são os serviços prestados pelos técnicos da UCCI, 
enfermeiros, médicos, psicólogo e terapeuta da fala, também o valor da avença do 
advogado avençado.  
 

6226 Conservação e Reparação - Verba alocada a eventuais custos na 
reparação e manutenção de veículos, equipamentos e imóveis. 

 
6231 Ferramentas e Utensílios - Verba destinada a compra de ferramentas 

utensílios de desgaste rápido. 
 
6233 Materiais de Escritório - Verba destinada a compra de materiais de 

escritório. 
 
6235 Produtos Farmacêuticos – Verba relativa à compra de produtos 

farmacêuticos. 
 
6241 Electricidade – Como a própria denominação indica verba relativa ao 

consumo de energia elétrica nas diversas respostas da Santa Casa. 
 
6242 Combustíveis (Gasóleo Rodoviário) – Como a própria denominação 

indica verba relativa ao consumo de gasóleos necessário para a atividade nas diversas 
respostas da Santa Casa. 
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6243 Água – Como a própria denominação indica verba relativa ao consumo de 

água nas diversas respostas da Santa Casa. 
 
6244 Gás – Como a própria denominação indica verba relativa ao consumo de 

gás nos diversos edifícios da Santa Casa. 
 
6261 Rendas e Alugueres – Verba relativa a alugueres e rendas de imóveis, 

equipamento básico e vasilhame de gás. 
 
6262 Comunicação – Verba destinada aos gastos com as comunicações, 

nomeadamente telefone, correios, internet. 
 
6263 Seguros – Verba dirigida ao pagamento dos diversos seguros, excluindo o 

de acidentes de trabalho. 
 
62671 Limpeza, Higiene e Conforto – Verba destinada a custos com os 

produtos de limpeza e higienização necessários nas diversas respostas da Instituição e 
equipamento de proteção individual. 

 
62672 Fraldas p/ Idosos – Valor de aquisição de fraldas para os utentes das 

respostas de ERPI, Centro de Dia, Apoio Domiciliário, e Unidade de Cuidados 
Continuados. 

 
Outros Fornecimentos e Serviços Externos – Valor agregado dos custos com 

valor de pouca relevância, com comissões bancária, material didáctico, vestuário e 
calçado para os utentes, deslocações e estadas, contencioso e notariado, artigos p/ oferta, 
etc. 
 

631 Gasto com o pessoal – Orgãos Sociais – Verba destinada ao pagamento 
das remunerações dos membros dos órgãos sociais incluindo os subsídios de Férias e de 
Natal. 
 

632 Gasto com o pessoal – Verba destinada ao pagamento dos vencimentos dos 
restantes colaboradores da Instituição incluindo os subsídios de Férias e de Natal. Esta 
conta inclui também os encargos salariais adicionais nomeadamente abono de falhas, 
subsídio nocturno, feriados, e outros. 

 
635 Encargos sobre Renumerações - Verba destinada ao pagamento da taxa 

contributiva para a Segurança Social dos vencimentos pagos a todos os funcionários da 
Instituição. 

 
636 Seguros de Acidentes de Trabalho - Verba destinada ao pagamento do 

seguro de acidentes de trabalho de todos os funcionários ao serviço da Instituição. 
 

 
638 Outros gastos com o pessoal - Verba inscrita para pagamento de formação 

profissional dos funcionários da Instituição, comparticipação com medidas Contrato 
Emprego-Inserção, medicina no Trabalho, reembolsos de despesas de deslocação e 
eventuais custos de pessoal não enquadráveis nas contas atrás referidas. 
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64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO – Valor 

correspondente às amortizações do ativo fixo estimadas. 
 
68 OUTROS GASTOS E PERDAS – Verba destinada ao pagamento de 

impostos nomeadamente imposto de selo, IMI, outros impostos, quotas, multas e 
penalizações e eventuais custos não enquadráveis nas contas atrás referidas. 

 
691 Juros Suportados - Verba destinada ao pagamento de juros do empréstimo 

bancário. 
 
687 GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENOS NÃO FINANCEIROS - 

Conta destinada a eventuais gastos e perdas em investimentos realizados do cariz não 
financeiro. 

 
 

 
RENDIMENTOS E GANHOS: 

 
 

721 Mensalidades de Utentes e Matrículas – Verba que se prevê vir a ser 
recebida referente às mensalidades das crianças da Creche e utentes de ERPI, Centro de 
Dia e Apoio Domiciliário. É também inscrita nesta rubrica o valor das receitas, referente 
à parcela a suportar pelos próprios utentes da Unidade de Cuidados Continuados. 

 
725 Serviços Secundários – Verba referente ao fornecimento de fraldas aos 

utentes das respostas sociais de ERPI, Centro de Dia e Apoio Domiciliário e 
fornecimento de refeições, a casos reencaminhados de emergência alimentar e a casos 
pontuais como aos Bombeiros Voluntários de Alter do Chão e Agrupamento de Escolas 
de Alter do Chão. 

 
 
781 Rendimentos Suplementares – Verba que se prevê ser recebida com 

rendas e alugueres, cedência de espaços, receitas de eventos realizados, e eventuais 
valores não enquadráveis nas restantes contas de rendimentos e ganhos. 

 
 

7883 Imputação de Subsídios para Investimentos - Proporção comparticipada 
através de apoios ao investimento dos ativos amortizados no período. 

 
7885 Restituição de Impostos - Verba estimada que se prevê ser recebida 

correspondente à consignação de IRS, restituição do IVA suportado em produtos 
alimentares, construção e manutenção de edifícios e equipamentos. 
 

 
7511x Comparticipações Centro Regional de Segurança Social (R. Sociais e 

de Saúde) – Verba estimada que se prevê ser recebida, no ano de 2019, referente aos 
Acordos de Cooperação celebrados entre o Centro Regional de Segurança Social de 
Portalegre e esta Instituição, para todas as repostas sociais e de saúde. 
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7512x Comparticipações Administração Regional de Saúde (Respostas de 
Saúde) - Verba que se prevê ser recebida da Administração Regional de Saúde para as 
duas respostas existentes na Unidade de Cuidados Continuados. 
 

75132 Subsídios CLDS 4G – Verba referente aos subsídios que se prevê 
receber para a execução e funcionamento do projeto de cariz social CLDS-4G. 

 
7514 Subsídios de Entidades Públicas - IEFP – Verba referente a subsídios de 

estágios, prémios à contratação e de medidas do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I.P. 

 
7521 Subsídios Câmara Municipal de Alter do Chão – Verba que se prevê 

receber em 2020 de apoio financeiro direto por parte da Câmara Municipal de Alter do 
Chão. 

 
753 Doações e Heranças – Verba que se prevê de donativos de entidades 

privadas ou particulares. 
 
722 Quotizações – Verba que se prevê ser recebida das quotizações dos irmãos 

desta Misericórdia. 
 
7911 Juros de Depósitos – Verba referente aos juros de Depósito à Ordem e a 

Prazo em Instituições Bancárias.     
 
798 Outros rendimentos similares – Conta especifica para rendimentos 

similares a juros. 
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS PARA 2020 
 

Memória Justificativa 
 
 
 

 
 Em termos de Orçamento de Investimentos, verificou-se um desvio de menos 
61.643,59 Euros, justificado na sua totalidade por atrasos na execução da Empreitada de 
Ampliação e Remodelação da Unidade de Cuidados Continuados Integrados, 
investimento no âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-FEDER-000063 -Ampliação 
da Unidade de Cuidados Continuados. 
 

 
 
 
 
 
 

                                            Alter do Chão, 25 de Junho de 2021 



 

Relatório de Atividades - 2020 

Nota Introdutória 
 

O presente Relatório de Atividades é o resultado da reflexão sobre a 

intervenção desenvolvida durante o ano de 2020 e aponta as 

dificuldades e constrangimentos na realização e concretização de 

algumas ações previstas no Plano de Atividades, ao nível das respostas 

sociais desenvolvidas pela instituição, nomeadamente: 

- Na área da terceira Idade: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, 

Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Centro de Convívio; 

- Na área da Infância: Creche; 

- Na área da Saúde: Unidades de Cuidados Continuados de Média e 

Longa Duração. 

2020 foi um ano completamente atípico devido à pandemia causada 

pelo coronavírus (SARS-COV-2), levando a um notório acréscimo de 

despesas em todas as Respostas da Santa Casa e um enorme impacto 

a nível emocional de todos, que de forma mais direta ou indireta, estão 

ligados à instituição. 

Apesar das dificuldades sentidas, do esforço efetuado para adaptação 

a diferentes procedimentos e a uma nova realidade, a instituição teve 

sempre presente a sua MISSÃO, acolhendo e tratando dignamente os 

utentes em cada uma das Respostas, proporcionando-lhes todos os 

cuidados e atividades necessários ao seu bem estar. 

O ano 2020, ficará registado como um ano de novas aprendizagens e 

ensinamentos. 

 



Entendemos que há que expressar um agradecimento aos 

colaboradores, pelo   seu empenho e profissionalismo, aos nossos 

utentes por escolherem a Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão, 

aos irmãos, pelo seu apoio solidário e participativo, aos nossos 

fornecedores por nos ajudarem numa melhoria contínua da qualidade 

dos serviços que prestamos e aos parceiros que têm contribuído para 

uma intervenção qualificada na comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resposta Social na Área da Terceira Idade 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

 

Até meados de março de 2020, os procedimentos, atividades e rotinas 

diárias definidas para ERPI decorreram dentro da normalidade e de 

acordo com o definido no Plano de Atividades. 

A partir da referida data, e com a confirmação dos primeiros casos do 

novo coronavírus (SARS-COV-2)em Portugal, começou a surgir 

legislação, orientações e recomendações sobre procedimentos a adotar 

em ERPI. 

Rapidamente se tomou consciência que os utentes destas estruturas 

se   encontravam numa situação de risco acrescido relativamente ao 

vírus, não só devido à própria idade e de poderem contrair doença 

grave, mas devido ao facto de existir uma maior probabilidade de 

disseminação da infeção, pois como bem sabemos a coabitação 

favorece o contágio. 

Foram muitas as alterações introduzidas ao longo do ano de 2020 para 

reduzir o risco de transmissão do novo coronavírus em contexto 

institucional, nomeadamente:  foram suspensas as visitas aos utentes, 

sensibilização diária aos colaboradores para o cumprimento das regras 

de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos, uso de EPI´s, 

garantir o distanciamento entre os utentes e colaboradores, cessar as 

atividades lúdicas coletivas, promover a separação entre utentes com 

e sem sintomas, higienização frequente dos espaços, definição de 

circuitos, monitorização da temperatura corporal de utentes e 

colaboradores, isolamento de 14 dia para os utentes  admitidos ou de 

regresso à instituição depois de um período de hospitalização, 



realização frequente de testes aos colaboradores, trabalho em espelho 

e teletrabalho quando possível. 

Todas estas regras e procedimentos ficaram definidas no Plano de 

Contingência elaborado pela instituição e em que a sua 

operacionalização foi acompanhada pela equipa da Saúde, Proteção 

Civil e Segurança Social. 

Mas como se trata de um novo vírus em que a informação disponível 

sobre o mesmo ainda não é suficiente, ao longo do ano as atualizações 

de informação, os avanços e retrocessos nas medidas implementadas 

de acordo com a situação epidemiológica do país foi uma constante. 

Ao longo do ano existiu uma grande preocupação e uma necessidade 

premente da instituição estar atenta aos procedimentos mais 

adequados a introduzir, mas também uma atenção redobrada aos 

sinais sobre o agudizar do estado emocional dos utentes. 

Embora por imposição da DGS, as atividades de animação coletivas 

tenham sido suspensas durante o ano, as atividades de animação mais 

individualizadas e personalizadas, de acordo com as capacidades de 

cada utente, nunca deixaram de se realizar. 

Relativamente à suspensão temporária das visitas familiares, durante 

um determinado período, foi disponibilizada aos familiares a 

possibilidade de efetuar videochamadas para que não se verificasse um 

corte dos laços afetivos entre utentes e familiares. 

Mais tarde, foram retomadas as visitas aos utentes, seguindo as regras 

preconizadas pela Saúde e Segurança Social, tendo sido cedida para o 

efeito uma sala na junta de freguesia, mantendo todas as regras de 

distanciamento, higiene e segurança. 

Ao longo do ano, tal como perspetivado, foram efetuadas pequenas 

reparações nas instalações da ERPI, contribuindo para a manutenção 

do estado do edifício e equipamentos. 



 

Resposta Social na Área da Terceira Idade 

Serviço de Apoio Domiciliário 

 

Relativamente ao Serviço de Apoio Domiciliário, durante o primeiro 

trimestre do ano 2020, foi possível dar continuidade à prestação de um 

conjunto de serviços no domicilio dos Utentes.  

A partir de março, com o surgimento da pandemia e com o objetivo de 

cumprir as diretrizes da DGS e Segurança Social,  houve a necessidade 

de reorganizar todas as respostas e consequentemente os recursos 

humanos alocados a cada uma delas. 

Foi neste contexto, que a instituição transferiu algumas das 

colaboradoras afetas à resposta de SAD para ERPI, como forma de 

reforçar a equipa desta resposta e para que em tempo útil, fosse 

possível cumprir as exigências impostas pela pandemia. Este facto, deu 

origem a que a instituição temporariamente tivesse que suspender 

alguns dos serviços contratualizados com os utentes. 

De realçar, no entanto, que a Santa Casa nunca deixou de fornecer a 

alimentação aos utentes e antes de suspender qualquer serviço, 

certificou-se da situação concreta de cada utente, da existência de 

retaguarda familiar, para que nenhum idoso ficasse desprotegido. 

No terceiro trimestre do ano, a Santa Casa voltou a prestar todos os 

serviços aos utentes, com as equipas de SAD organizadas em trabalho 

em espelho, seguindo todas as medidas de segurança. 

 

 

 



Resposta Social na Área da Terceira Idade 

Centro de Dia 

 

Há semelhança das outras Respostas da Santa Casa, no primeiro 

trimestre do ano de 2020, os serviços prestados aos utentes, ao nível 

do Centro de Dia decorreram de forma normal em harmonia com o que 

estava devidamente definido no plano de atividades. 

Com o surgimento da pandemia e tendo em conta que a Resposta de 

Centro de Dia da Santa Casa funciona de forma acoplada com a 

Resposta de ERPI, ao cumprir as orientações da Direção Geral da Saúde 

e do Instituto da Segurança Social  para que as ERPI ´s  fechassem ao 

exterior,  para conter a propagação do novo coronavírus, a frequência 

dos utentes de Centro de Dia foi suspensa. 

O Centro de Dia, foi temporariamente encerrado, impedindo assim a 

deslocação dos idosos a esta resposta. No entanto, a Santa Casa 

procedeu antecipadamente a uma análise da situação individual dos 

utentes, para que todos aqueles que tivessem retaguarda familiar 

passassem a permanecer no domicílio, fornecendo a instituição apenas 

a alimentação. 

Relativamente aos utentes que não tinham qualquer tipo de apoio 

familiar, foram integrados na resposta de ERPI, que se traduziu na 

admissão de dois utentes. Perante imposição legal do encerramento 

dos Centros de Dia acoplados, foram desenvolvidos diversos esforços 

por parte da Santa Casa no sentido de  encontrar instalações que 

permitissem o funcionamento autónomo da referida resposta social.  

As alternativas encontradas e consideradas mais promissoras foram a 

sala principal do Multiusos, propriedade do Município, uma sala no Pólo 

da universidade de Évora, igualmente propriedade do Município e ainda 



as instalações do Antigo Colégio, propriedade da Associação Desafio 

Jovem (Teen Challenge) Portugal.  

Relativamente à solicitação apresentada ao Município, a mesma foi 

indeferida quer para cedência, quer para aluguer dos espaços, com a 

justificação  dos edifícios se encontrarem referenciados para utilização 

em caso de surto de Covid-19, em termos concelhios e regionais.  

No que diz respeito às instalações do Antigo Colégio da Associação 

Desafio Jovem (Teen Challenge) Portugal, concluiu-se que as mesmas 

não apresentavam  as características legalmente exigidas. 

No terceiro trimestre do ano de 2020, a Santa Casa voltou a dar apoio 

total aos utentes, através da domiciliação do centro de dia, isto é, deu 

continuidade à prestação dos serviços de alimentação, introduzindo os 

serviços de higiene pessoal, medicação e tratamento da roupa, através 

da equipa do Serviço de Apoio Domiciliário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resposta Social na Área da terceira idade 

Centro de Convívio 

 

Os Centros de convívio têm como objetivo o combate ao isolamento, 

promovendo a convivência entre os utentes, levando-os à projeção e 

à partilha das suas vivências, das suas memórias, dos seus saberes e 

das suas inquietações, sendo necessário para tal proximidade e 

convívio entre eles. 

Perante a situação pandémica e com o objetivo de salvaguardar os 

idosos, na medida em que são um dos grupos mais vulneráveis ao 

contágio do coronavírus, foram emitidas diretrizes pela DGS e 

Segurança Social, relativamente aos Centros de Convívio, em que o 

entendimento foi encerrar temporariamente essa resposta. 

O encerramento do Centro de Convívio surge como medida preventiva, 

que apesar de ser uma resposta desenvolvida em instalações próprias 

e funcionamento autónomo, independente de outras respostas, a 

verdade é que o seu objetivo é exatamente o contrário do que é 

espectável que aconteça perante uma pandemia, isto é, que as pessoas 

fiquem confinadas, reduzam contactos, mantenham distanciamento. 

 

 

 

 

 

 

 



Resposta na Área da Infância 

Creche 

No primeiro trimestre do ano de 2020, a Resposta de Creche 

desenvolveu as atividades previstas em plano de atividades com 

normalidade, colaborando estreitamente com as famílias numa partilha 

de cuidados e responsabilidades em todo o processo evolutivo das 

crianças, colaborando igualmente no despiste precoce de qualquer 

inadaptação ou deficiência, favorecendo o seu encaminhamento 

adequado. 

Com o surgimento da pandemia, a partir do dia 16 de março, as 

instalações da Creche foram encerradas, reabrindo a 18 de maio. 

Durante o referido período, a creche assegurou o fornecimento de 

refeições no domicilio, às crianças que integram comprovadamente 

agregados familiares mais carenciados. 

Na reabertura desta resposta, foram seguidas escrupulosamente todas 

as indicações/ recomendações da DGS, pois só assim foi possível lutar 

Foram criados espaços 

distintos (bolhas) para cada grupo de crianças, desde refeitórios, 

dormitórios, salas de acolhimento... os horários foram reajustados e 

distintos para uso de espaços comuns. Houve atenção redobrada para 

a higienização e desinfeção de todo o espaço e material/ brinquedos, 

pois só assim foi possível garantir as condições de higiene e segurança.  

Sendo este, um ano completamente atípico, muitas das atividades 

planeadas não foram possíveis de concretizar. Nomeadamente as 

saídas ao exterior e a participação direta dos familiares/ comunidade. 

Todas elas, foram adaptadas, reorganizadas e realizadas nas 

instalações da creche, proporcionando assim momentos de qualidade, 

bem-estar e segurança das crianças. 



Tal como previsto no Plano de Atividades para 2020, a creche fez uma 

campanha de angariação de fundos, tendo conseguido angariar 

liário do dormitório 

(aquisição de catres e novas camas de grades), efetuar uma 

remodelação da sala polivalente (pintura e decoração), aquisição de 

forno elétrico para desenvolvimento de atividades.  

Podemos concluir, que apesar de todas as limitações, todo o trabalho 

desenvolvido pelos intervenientes de ação educativa foi prestado da 

melhor forma para ajudar as crianças a alcançar os objetivos 

pretendidos, ao nível do desenvolvimento integral da criança, sempre 

com o compromisso de adequar, melhorar, investindo num trabalho de 

qualidade e excelência em cada dia. 

Relativamente à frequência de crianças, durante o ano de 2020 e pelo 

valores 

acima do Acordo de Cooperação com a Segurança Social. 

Quanto à regularização da propriedade do edifício onde funciona a 

referida Resposta, ainda não foi possível concretizar esse objetivo, 

devido ao facto da Santa Casa estar dependente de pareceres de outras 

entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resposta na Área da Saúde 

Unidades de Média e Longa Duração 

 

O Plano de Atividades previsto para o ano 2020 preconizava um conjunto de 

iniciativas a serem desenvolvidas pela equipa multidisciplinar da UCCI de Alter do 

Chão, nas quais se encontrava refletidos os princípios, valores e objetivos para o 

processo de internamento, detalhando simultaneamente algumas das metas que 

se pretendia alcançar ao longo do ano, ao nível da reativação/melhoramento de 

conhecimentos fundamentais para o desenvolvimento de boas práticas 

profissionais, fomentando também a realização de atividades de foro lúdico e 

socioculturais, que possibilitassem a estimulação cognitiva  e sensório-motor dos 

utentes. 

Na realidade o ano 2020 iniciou-se dentro de uma aparente normalidade, pese 

embora existissem já relatos das consequências devastadoras que o vírus SARS- 

COV- 2 estaria a causar há humanidade, pela forma como se propagava e como 

afetava o sistema metabológico, circulatório e respiratório dos seres humanos. 

Este fenómeno afetou as dinâmicas implementadas institucionalmente ao nível 

da UCCI de Alter do Chão, fomentando a execução de novas estratégias que 

visavam a contenção do vírus, das quais se destacam: planeamento e construção 

de 2 equipas de trabalho equilibradas, que se revezariam após 7 dias de trabalho 

contínuo, em turnos de 12 horas; suspensão de férias previamente agendadas; 

concretização de 2 sessões de esclarecimentos, 1 por equipa de trabalho, que 

visou a elucidação dos colaboradores sobre as medidas previstas no Plano de 

Contingência, divulgação de informação sobre o vírus SAR_CoV_2, utilização 

eficaz do Equipamento de Proteção Individual (EPI); redução progressiva do 

número de camas disponíveis nas tipologias de MDR e LDM, tendo-se atingido os 

21 utentes internados e temporariamente fechado 10 camas, de forma a reduzir-

se a possibilidade de se contrair o vírus, e simultaneamente, manter a qualidade 

do internamento aos utentes já admitidos; distribuição dos utentes pelos quartos 

de acordo com a sua situação clínica; implementação de uma enfermaria, 



localizada no ginásio, com capacidade para 7 utentes, de forma a disponibilizar 

os quartos existentes para os isolamentos profiláticos; distribuição dos utentes 

por dois refeitórios, um para os utentes que pernoitavam no 1º piso e outro para 

os utentes que pernoitavam no rés-do-chão; suspensão temporária das visitas 

familiares e implementação de videochamadas para que os laços afetivos entre 

os utentes e seus familiares não fossem drasticamente afetados; suspensão das 

atividades lúdicas e socioculturais em grupo, etc. 

Salienta-se que neste período se chegou a ter, em simultâneo, 8 utentes em 

isolamento profilático, realidade que associada as características existentes no 

edifício, despoletadas pela demolição dos quartos individuais e duplos, no âmbito 

da Empreitada da Ampliação da UCCI de Alter do Chão, vieram duplamente 

desafiar a demanda já por si difícil. 

Com dedicação e determinação superou-se a primeira fase, tendo a partir de 

Maio de 2020 normalizado as rotinas da UCCI, regularizado as férias que foram 

suspensas anteriormente e permitindo o gozo das férias previstas em Mapa de 

Férias, reativando as visitas familiares a partir de 18/05/2020, sempre dentro dos 

pressupostos previstos legalmente pela DGS, não deixando contudo de continuar 

as videochamadas sempre que agendadas previamente. 

Conscientes desta realidade, contudo com a situação epidemiológica a evoluir 

exponencialmente a nível nacional, como também no Concelho de Alter do Chão, 

reiniciou-se a 09/11/2020 os horários em espelho, seguindo os pressupostos da 

primeira fase, com exceção dos profissionais de Enfermagem, Diretor 

Clínico/Médico, Fisioterapeuta e Diretora Técnica/TSSS, não abrangidos pelo 

teletrabalho em virtude da sua presença ser fundamental nas instalações da UCCI 

de Alter do Chão, e que veio a ter o seu término a 28/02/2021.  

Salienta-se que cientes da situação vivenciada localmente, iniciou-se a 

30/11/2020 por iniciativa e financiados pela SCM de Alter do Chão a testagem 

através de testes rápidos de TRAg para a COVID-19 aos colaboradores de cada 

equipa de trabalho, no dia anterior a iniciarem a sua jornada de trabalho, como 

forma de despistar e previr eventual surto de COVID-19 nos utentes, 

colaboradores e suas famílias. 



Este período coincidiu com a fase mais complicada da gestão dos recursos desta 

UCCI, pois situações possivelmente despoletadas pela Empreitada de Ampliação 

que se encontrava a decorrer, vieram condicionar o trabalho desenvolvido, na 

medida em que equipamentos essenciais para o regular funcionamento desta 

resposta, tais como Gerador, Caldeira, Chiller  Sistema de Arrefecimento e 

Aquecimento dos Espaços, e UPS, não corresponderam na sua plenitude às 

necessidades desta resposta, sendo reparados de forma sucessiva, contudo não 

de forma permanente. Neste sentido, e não obstante do esforço institucional em 

melhor as condições de internamento e de trabalho existentes na UCCI, 

considera-se fator pertinente de avaliação posterior a substituição de alguns dos 

equipamentos supramencionados, a reparação certificada de outros, bem como 

a análise e reparação da estrutura  telhado, previamente existente no edifício.  

Relativamente às atividades previstas no Plano de Atividades para o ano 2020, 

pese embora a realidade vivenciada a nível mundial e nacional fosse de grande 

apreensão, foi possível manter a maioria das comemorações previstas através de 

sessões exclusivamente internas, tais como as Comemorações da Páscoa, o Dia 

do Pai, o Dia da Mulher, o Dia de São Martinho, a Festa de Natal e as 

Comemorações Mensais dos Aniversários, pois consideramos que era nosso dever 

minimizar as consequências do COVID-19, ao nível do convívio e partilha familiar, 

proporcionando aos nossos utentes momentos de animação, afetividade e apreço 

pelas suas vivências. 

No que concerne ao Plano de Formação previsto para 2020, não se realizaram 

sessões de formação, visto existir a impossibilidade legal em reunir grupos de 

pessoas, pelo que foram realizadas 4 sessões de informação/esclarecimentos 

sobre o Plano de Contingência aplicado à situação do SARS-CoV-2, duas 

realizadas nos dias anteriores ao início dos horários em espelho, que ocorreram 

por 2 vezes no ano 2020, uma sessão por cada equipa de trabalho. 
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CONTA GASTOS E PERDAS

61 CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.

6121 Géneros Alimentares …………………………………………………………. 174 320,70

174 320,70

62 FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS  

6221 Trabalhos Especializados …………………………………………………….. 71 217,18

6224 Honorários …………. …………………………………………………….. 71 899,50

6226 Conservação e Reparação ……………………………………………… 16 319,25

6231 Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido………………………. 12 124,76

6233 Material de Escritório / Economato……………………………………… 5 020,58

6235 Produtos Farmacêuticos …………………………………………………….. 47 996,21

6241 Electricidade …………………………………………………………………. 45 616,17

6242 Combustíveis ( Gasóleo Rodoviário )………………………………………………………………………………3 002,49

6243 Água …………………………………………………………………………………. 14 458,62

6244 Gás (GLP)……………………………………………………………………. 41 450,60

6261 Rendas e Alugueres ……………………………………………………. 2 798,34

6262 Comunicação ……………………………………………………………. 9 261,18

Ano 2020

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
DESPESAS

VALORES (Euros)

6262 Comunicação ……………………………………………………………. 9 261,18

6263 Seguros…………………………………………………………………… 3 209,43

62671 Limpeza, Higiene e Conforto ………………………………………….. 107 482,09

62672 Fraldas p/ Idosos ……………………………………………………….. 26 870,52

Outros Fornecimentos e Serviços Externos …………………………. 5 008,28

483 735,18

63 GASTOS COM O PESSOAL               

631 Gastos com o pessoal - Orgãos sociais………………………………. 24 018,40

632 Gastos com o pessoal………………………………………………….. 938 171,10

635 Encargos sobre Renumerações ………………………………………. 210 821,91

636 Seguros de Acidentes de Trabalho …………………………………… 12 707,19

638 Outros gastos com o pessoal………………………………………….. 973,94

1 186 692,53

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO …………….. 93 333,87

68 OUTROS GASTOS E PERDAS ………………………………………. 2 761,89

( A ) 1 940 844,17

69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

691 Juros Suportados………………………………………………………… 3 158,36

3 158,36

( C ) 1 944 002,53

687 GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENOS NÃO FINANCEIROS… 0,00

( E ) 1 944 002,53

RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL -150 661,49
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CONTA RENDIMENTOS E GANHOS

71 VENDAS ( fornecimento de refeições ) …….......……………………. 472,50

72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

721 Mensalidades de Utentes e Matrículas …………………………………… 604 560,60

725 Serviços Secundários …………………………………………………………… 27 436,50

631 997,10

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

781 Rendimentos Suplementares……………………………………………. 12 040,88

7883 Imputação de Subsídios para Investimentos …………….….…………………………..39 564,32

7885 Restituição de Impostos………………………………………………….. 72 404,61

124 009,81

75 SUBSÍDIOS DOAÇÕES LEGADOS À EXPLORAÇÃO

7511 Centro Regional de Segurança Social (R. Sociais e de Saúde)

75111 Comparticipações do CRSS - Lar …...…………………………………… 255 783,80

751121 Comparticipações do CRSS - UCCI  Longa Duração.....………………. 105 453,49

RECEITAS

VALORES (Euros)

Ano 2020

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

751121 Comparticipações do CRSS - UCCI  Longa Duração.....………………. 105 453,49

751122 Comparticipações do CRSS - UCCI  Média Duração.....………………. 24 176,49

75113 Comparticipações do CRSS - Centro de Dia…..……………………….. 22 081,31

75114 Comparticipações do CRSS - Apoio Domiciliário………………………. 61 222,61

75115 Comparticipações do CRSS - Centro de Convívio……………………. 26 220,98

75116 Comparticipações do CRSS - Creche…………….……………………. 72 634,14

7512 Administração Regional de Saúde (Respostas de Saúde)

751211 Comparticipações da ARS - UCCI  Longa Duração…...……………… 216 648,32

751212 Comparticipações da ARS - UCCI  Média Duração…...….…………. 170 631,95

7513 PROJETOS FINANCIADOS

75132 Subsídios CLDS 4G………………………………………………………… 31 800,52

7514 Subsídios de Entidades Públicas - IEFP……………………………….. 5 264,51

752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES

7521 Câmara Municipal de Alter do Chão  ...……………………………………….. 25 000,00

753 Doações e Heranças………………………………………………………… 18 458,54

1 035 376,63

722 Quotizações …………………………………………..…………………. 1 485,00

( B ) 1 793 341,04

7911 Juros de Depósitos …………………………………………………….. 0,00

( D ) 1 793 341,04

798 Outros rendimentos similares…………………………………............ 0,00

( F ) 1 793 341,04
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RESUMO :
Resultados Operacionais: (B) - (A) = -147 503,13

Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) = -3 158,36

Resultados Correntes: (D) - ( C) = -150 661,49

Resultado Líquido Previsional: (F - E) = -150 661,49

Ano 2020

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
QUADRO RESUMO



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALTER DO CHÃO       
Página 1 de 1

1ª Revisão

Investimento Total
Contribuição 
Comunitária

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

   Bens do domínio público (Prossecução dos fins e objetivos 
Estatutários)

      Edifícios e Outras Construções

         Lar Nossa Senhora da Assunção

               Ampliação da Lavandaria…………………………………… 13 042,92 -

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-
4842-FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados 
Continuados

               Empreitada de Ampliação e Remodelação……………….. 650 848,34 501 497,16

               Ano 2020

Designação

VALORES (Euros)

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

               Empreitada de Ampliação e Remodelação……………….. 650 848,34 501 497,16

               Fiscalização da Empreitada - Ampliação…………………… 13 530,00 10 425,25

               Elaboração Projeto Técnico Execução - Ampliação………. 2 441,55 1 881,28

               Elaboração Projeto Técnico Execução - Remodelação….. 5 227,50 4 027,94

SUB-TOTAL 672 047,39 517 831,63

      Bens móveis

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-
4842-FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados 
Continuados

               Máquina de Lavar Roupa Capacidade de 14 Kg…………. 11 709,60 9 953,16

               Máquina de Lavar Roupa Capacidade de 20 Kg…………. 16 592,70 14 103,80

               Máquina de Secar Roupa Capacidade de 20 Kg…………… 9 803,10 8 332,64

               Carro de Transporte de Roupa………………………………. 1 708,47 1 452,20

               Mesa de Engomar Roupa com Caldeira……………………… 2 656,80 2 258,28

               Carro de Banho-Maria c/ Estufa……………………………….. 1 483,38 1 260,87

               Frigorífico Capacidade de 236 Lt………………………………… 541,20 460,02

               Triturador………………………………………………………. 387,45 329,33

               Robot Multifunções p/ Preparação de Refeições…………………………1 863,45 1 583,93

               Máquina de Lavar Loiça Frontal…………………………….. 3 682,62 3 130,23

               Forno Conversor 2/1………………………………………….. 23 350,32 19 847,77

               Arca de Congelação…………………………………………. 750,30 637,76

               Transporte Isotérmico de Alimentos Cap. 93 Lt………….. 574,45 488,28

               Extrator de Fumos Industrial para Cozinha……………….. 5 731,80 4 872,03

               Frigorífico de Farmácia Cap. 142 Lt……………………….. 2 078,70 1 766,90

SUB-TOTAL 82 914,34 70 477,19

TOTAL 754 961,73 588 308,81
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1º REVISÃO DO ORÇAMENTO DE 2020 
 

 
Memória Justificativa 

 
Pressupostos 

 
 

 Os valores de cada conta foram ajustados com recurso a dados contabilísticos 
baseados em valores reais e médias apuradas com base nos dados contabilísticos 
acumulado a agosto de 2020. 
 
 
 A Candidatura ao Portugal 2020, relativa à remodelação e ampliação foi 
aprovada a 16 de Novembro de 2018, com um custo total estimado de 1.217.374,19 
Euros, comparticipado pelo FEDER em 966.133,47 Euros, e pelo Município em cerca 
de 84.162,03 Euros, sendo que o valor da responsabilidade da Santa Casa ascende aos 
86.332,11 Euros. Os valores e investimentos aprovados, em sede de orçamento de 2020 
no âmbito da candidatura foram ajustados e alterados de modo a que espelhem o 
investimento real realizado.  

 
 Alguns dos valores de gastos e perdas e rendimentos e ganhos sofreram ajustes 
significativos, na sua esmagadora maioria devido à presente pandemia pelo SARS-Cov-
2. Em termos de gastos e perdas os ajustes mais significativos verificaram-se, na conta 
62671 Limpeza, Higiene e Conforto, estimando-se um acréscimo de cerca de 50.000 
Euros, na conta 63 Gastos com o pessoal, estimando-se um acréscimo de cerca de 
51.000 Euros, na conta 64 Gastos de Depreciação e de Amortização, estimando-se um 
decréscimo de cerca de 100.000 Euros. Em termos de rendimentos e ganhos os ajustes 
mais significativos verificaram-se, na conta 721 Mensalidades de Utentes e Matrículas, 
estimando-se um decréscimo de cerca de 96.000 Euros, na conta 78 Outros 
Rendimentos e Ganhos, estimando-se um decréscimo de cerca de 60.000 Euros, nas 
contas 751121 e 751122 Comparticipações do CRSS - UCCI, estimando-se um 
decréscimo agregado de cerca de 31.000 Euros, e nas contas 751211 e 751212 
Comparticipações da ARS - UCCI, estimando-se um decréscimo agregado de cerca de 
104.000 Euros. 

 
 Em termos de Orçamento de Investimentos, podem verificar-se várias inclusões 
e exclusões de investimentos e ajustes nos valores dos investimentos já contemplados 
na primeira versão deste documento. Foram adiados para 2021 a maioria dos 
investimentos de equipamentos no âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-FEDER-
000063-Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados, com a exceção do 
equipamento de cozinha e lavandaria. Foram incluídos alguns investimentos não 
contemplados na versão original deste documento, como a Ampliação da Lavandaria no 
Lar Nossa Senhora da Assunção, e investimentos fruto da reprogramação da 
Candidatura de Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados, como a elaboração do 
projeto técnico execução tendo em vista uma futura 2ª obra de Remodelação e 
Adaptação do edifício existente. 
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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2020 
 

 
Memória Justificativa 

 
Descrição das Contas Orçamentadas 

 
 

GASTOS E PERDAS 
 
 

6121 Géneros Alimentares - Verba alocada ao consumo de produtos 
alimentares nas diversas Resposta Sociais e de Saúde da Instituição. 
 

6221 Trabalhos Especializados - Verba destinada aos diversos serviços 
prestados à Santa Casa sendo os mais significativos, assistência técnica, protocolo UMP 
Infarmed UCCI, serviços de contabilidade, segurança, higiene e saúde no trabalho e 
serviços clínicos. 

 
6224 Honorários - Verba relativa a serviços prestados à Santa Casa, entre os 

quais, os mais relevantes são os serviços prestados pelos técnicos da UCCI, 
enfermeiros, médicos, psicólogo e terapeuta da fala, também o valor da avença do 
advogado avençado.  
 

6226 Conservação e Reparação - Verba alocada a eventuais custos na 
reparação e manutenção de veículos, equipamentos e imóveis. 

 
6231 Ferramentas e Utensílios - Verba destinada a compra de ferramentas 

utensílios de desgaste rápido. 
 
6233 Materiais de Escritório - Verba destinada a compra de materiais de 

escritório. 
 
6235 Produtos Farmacêuticos – Verba relativa à compra de produtos 

farmacêuticos. 
 
6241 Electricidade – Como a própria denominação indica verba relativa ao 

consumo de energia elétrica nas diversas respostas da Santa Casa. 
 
6242 Combustíveis (Gasóleo Rodoviário) – Como a própria denominação 

indica verba relativa ao consumo de gasóleos necessário para a atividade nas diversas 
respostas da Santa Casa. 

 
6243 Água – Como a própria denominação indica verba relativa ao consumo de 

água nas diversas respostas da Santa Casa. 
 
6244 Gás – Como a própria denominação indica verba relativa ao consumo de 

gás nos diversos edifícios da Santa Casa. 
 
6261 Rendas e Alugueres – Verba relativa a alugueres e rendas de imóveis, 

equipamento básico e vasilhame de gás. 
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6262 Comunicação – Verba destinada aos gastos com as comunicações, 

nomeadamente telefone, correios, internet. 
 
6263 Seguros – Verba dirigida ao pagamento dos diversos seguros, excluindo o 

de acidentes de trabalho. 
 
62671 Limpeza, Higiene e Conforto – Verba destinada a custos com os 

produtos de limpeza necessários nas diversas respostas da Instituição e equipamento de 
proteção individual. 

 
62672 Fraldas p/ Idosos – Valor de aquisição de fraldas para os utentes das 

respostas de ERPI, Centro de Dia, Apoio Domiciliário, e Unidade de Cuidados 
Continuados. 

 
Outros Fornecimentos e Serviços Externos – Valor agregado dos custos com 

valor de pouca relevância, com comissões bancária, material didáctico, vestuário e 
calçado para os utentes, deslocações e estadas, contencioso e notariado, etc. 
 

631 Gasto com o pessoal – Orgãos Sociais – Verba destinada ao pagamento 
das remunerações dos membros dos órgãos sociais incluindo os subsídios de Férias e de 
Natal. 
 

632 Gasto com o pessoal – Verba destinada ao pagamento dos vencimentos dos 
restantes colaboradores da Instituição incluindo os subsídios de Férias e de Natal. Esta 
conta inclui também os encargos salariais adicionais nomeadamente abono de falhas, 
subsídio nocturno, feriados, e outros. 

 
635 Encargos sobre Renumerações - Verba destinada ao pagamento da taxa 

contributiva para a Segurança Social dos vencimentos pagos a todos os funcionários da 
Instituição. 

 
636 Seguros de Acidentes de Trabalho - Verba destinada ao pagamento do 

seguro de acidentes de trabalho de todos os funcionários ao serviço da Instituição. 
 

638 Outros gastos com o pessoal - Verba inscrita para pagamento de formação 
profissional dos funcionários da Instituição, comparticipação com medidas Contrato 
Emprego-Inserção, medicina no Trabalho, reembolsos de despesas de deslocação e 
eventuais custos de pessoal não enquadráveis nas contas atrás referidas. 

 
64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO – Valor 

correspondente às amortizações do ativo fixo estimadas. 
 
68 OUTROS GASTOS E PERDAS – Verba destinada ao pagamento de 

impostos nomeadamente imposto de selo, IMI, outros impostos, quotas, multas e 
penalizações e eventuais custos não enquadráveis nas contas atrás referidas. 

 
691 Juros Suportados - Verba destinada ao pagamento de juros do empréstimo 

bancário. 
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687 GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENOS NÃO FINANCEIROS - 
Conta destinada a eventuais gastos e perdas em investimentos realizados do cariz não 
financeiro. 

 
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2020 

 
 

Memória Justificativa 
 

Descrição das Contas Orçamentadas 
 

 
RENDIMENTOS E GANHOS: 

 
 

71 VENDAS (fornecimento de refeições) – Proveito referente à venda de 
refeições, casos reencaminhados de emergência alimentar e a casos pontuais, como aos 
Bombeiros Voluntários de Alter do Chão. 

 
721 Mensalidades de Utentes e Matrículas – Verba que se prevê vir a ser 

recebida referente às mensalidades das crianças da Creche e utentes de ERPI, Centro de 
Dia e Apoio Domiciliário. É também inscrita nesta rubrica o valor das receitas, dos 
utentes da Unidade de Cuidados Continuados 

 
725 Serviços Secundários – Verba referente ao fornecimento de fraldas aos 

utentes das respostas sociais de ERPI, Centro de Dia e Apoio Domiciliário, 
acompanhamentos de utentes às urgências hospitalares ou consultas médicas. 

 
781 Rendimentos Suplementares – Verba que se prevê ser recebida com 

rendas e alugueres, cedência de espaços, receitas de eventos realizados, e eventuais 
valores não enquadráveis nas restantes contas de rendimentos e ganhos. 

 
 

7883 Imputação de Subsídios para Investimentos - Proporção comparticipada 
através de apoios ao investimento dos ativos amortizados no período. 

 
7885 Restituição de Impostos - Verba estimada que se prevê ser recebida 

correspondente à consignação de IRS, restituição do IVA suportado em produtos 
alimentares, construção e manutenção de edifícios e construções e equipamentos. 
 

7511x Comparticipações Centro Regional de Segurança Social (R. Sociais e 
de Saúde) – Verba estimada que se prevê ser recebida, no ano de 2019, referente aos 
Acordos de Cooperação celebrados entre o Centro Regional de Segurança Social de 
Portalegre e esta Instituição, para todas as repostas sociais e de saúde. 

 
7512x Comparticipações Administração Regional de Saúde (Respostas de 

Saúde) - Verba que se prevê ser recebida da Administração Regional de Saúde para as 
duas respostas existentes na Unidade de Cuidados Continuados. 
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75132 Subsídios CLDS 4G – Verba referente aos subsídios que se prevê 
receber para a execução e funcionamento do projeto de cariz social CLDS 4G.7 

 
7514 Subsídios de Entidades Públicas - IEFP – Verba referente a subsídios de 

estágios e prémios à contratação de medidas do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I.P. 

 
7521 Subsídios Câmara Municipal de Alter do Chão – Verba que se prevê 

receber em 2020 de apoio financeiro direto por parte da Câmara Municipal de Alter do 
Chão. 

 
753 Doações e Heranças – Verba que se prevê de donativos de entidades 

privadas ou particulares. 
 
722 Quotizações – Verba que se prevê ser recebida das quotizações dos irmãos 

desta Misericórdia. 
 
7911 Juros de Depósitos – Verba referente aos juros de Depósito à Ordem e a 

Prazo em Instituições Bancárias.     
 
798 Outros rendimentos similares – Conta especifica para rendimentos 

similares a juros. 
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO PARA 2020 

 
Memória Justificativa 

 
Pressupostos 

 
Ativos Fixos Tangíveis 

 
 Edifícios e Outras Construções 

 
A Ampliação da Lavandaria situada no edifício Lar Nossa Senhora da Assunção 

foi incluída na 1ª revisão do orçamento de investimento de 2020, a necessidade do 
investimento em causa surgiu de fatores diversos, como a inclusão, em sede da 
reprogramação da Candidatura ALT20-06-4842-FEDER-000063-Ampliação da 
Unidade de Cuidados Continuados, de mais equipamento de lavandaria e o facto do 
dimensionamento da nossa lavandaria não ser suficiente para servir o número de utente 
de todas as respostas sociais e de saúde em termos de regras e legislação de instalação. 
 
  

Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-FEDER-000063 -
Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados 

 
Investimentos em Curso 

 
 Realização da empreitada de Ampliação e Remodelação da UCCI e Respetiva 

Fiscalização 
 

Foi inscrita uma verba de 650.848,34 € e 13.530,00 €, referentes à Empreitada 
de Ampliação e Remodelação da UCCI e sua Fiscalização respetivamente, também se 
inclui a verba de 2441,55 € relativa à tranche final da Elaboração do Projeto Técnico de 
Execução da mesma empreitada. Valores baseados nos planos financeiros acordados e 
aprovados nos respetivos procedimentos de contratação pública e no cronograma de 
obra apresentado pela empresa de construção responsável pela obra. Caso não existam 
atrasos não previstos, será expetável que a 1 de janeiro de 2020 o imóvel esteja 
finalizado e pronta a utilizar. 
 
 

 Elaboração do Projeto Técnico de Execução de Remodelação e Adaptação do 
edifício existente. 

 
Em sede da 1ª reprogramação da Candidatura ALT20-06-4842-FEDER-000063-

Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados submeteu-se a inclusão de nova 
empreitada no edificado existente, que terá como principal finalidade reconverter, 
remodelar e adaptar espaços existentes, ao nível das salas comuns, instalações 
sanitárias, instalações balneares, refeitório e a pintura interior.  
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A necessidade de uma segunda empreitada surge de diversos fatores, entre eles o 

facto de alguns dos trabalhos previstos na empreitada da ampliação desta UCCI (a 
decorrer) são impossíveis de realizar, devido ao facto de se localizarem em espaços do 
edifício existente, razão pela qual tiveram que ser suprimidos e aglomerados aos 
trabalhos de uma segunda empreitada, especificamente, a reconversão do refeitório, a 
pintura interior dos espaços e a remodelação dos pavimentos. Na prática a atual situação 
epidémica COVID-19 iria condicionar e até impossibilitar o regular funcionamento dos 
trabalhos, através da menor disponibilidade dos serviços em dispensar salas e quartos 
para serem intervencionadas, face à necessidade de quartos de isolamento profilático, 
promoção do distanciamento dos utentes e restantes procedimentos de prevenção e 
controlo do contágio COVID-19 e claro a obrigatoriedade de manter os utentes em 
isolamento. 

Sendo a outra alternativa razoável a do encerramento temporariamente da 
resposta, o que originaria graves constrangimentos na RNCCI, ao nível da colocação de 
utentes e libertação de camas nos Centros Hospitalares, com a agravante da 2ª vaga da 
pandemia COVID-19 penosa realidade que vivemos, logo a realização de uma segunda 
empreitada seria e será a alternativa possível, sendo que esta essencialmente visará a 
intervenção no edifício previamente existente, com previsão de inicio poucos meses 
após a conclusão dos trabalhos da primeira empreitada, de forma a permitir que os 
utentes e serviços da UCCI sejam transferidos para a área ampliada, para possibilitar a 
realização dos novos trabalhos. 

Em sede de segunda empreitada também foi possível introduzir alteração às 
instalações que permitissem estra de acordo com o exigido na Portaria n.º 50/2017 de 2 
de Fevereiro, que determina as condições de instalação e funcionamento das unidades 
de internamento e de ambulatório. E sanar limitação em termos de instalações do 
edificado existente, evidenciadas pela atual situação epidémica COVID-19, 
especificamente em termos de instalações do edificado existente, como a inexistência de 
balneários com dimensões e condições para cumprir distanciamentos ou separação de 
equipas, a inexistência de quartos em número suficiente para dar resposta a medidas 
alargadas de prevenção de contágio, a inexistência de compartimentos com as condições 
necessárias para dar resposta adequada em caso de contágio. 

Face ao exposto houve a necessidade de elaborar um novo projeto técnico, que 
visasse a remodelação e adaptação dos espaços existentes no edificado da UCCI de 
Alter do Chão, sendo o seu valor de 5227,50 Euros incluído em orçamento de 
investimentos.  

 
Bens móveis 

 
 Aquisição de Equipamento de Cozinha e Lavandaria 

 
Em termos de Orçamento de Investimentos, foram adiados para 2021 a maioria 

dos investimentos de equipamentos no âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados, com a exceção do 
equipamento de cozinha e lavandaria, sendo o valor registado agregadamente desses 
equipamentos de 82.914,34 Euros. 

 
 

                                            Alter do Chão, 30 de Outubro de 2020 
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CONTA GASTOS E PERDAS

61 CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.

6121 Géneros Alimentares ………………………………………….. 171 090,82

171 090,82

62 FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS  

6221 Trabalhos Especializados …………………………………….. 46 948,89

6224 Honorários …………. ………………………………………….               92 515,02

6226 Conservação e Reparação …………………………………… 18 540,27

6231 Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 7 299,90

6233 Material de Escritório / Economato 15 709,74

6235 Produtos Farmacêuticos ………………………………………. 37 428,62

6241 Electricidade ……………………………………………………. 53 962,33

6242 Combustíveis ( Gasóleo Rodoviário )…………………………….. ……………………………………………………5 669,39

6243 Água …………………………………………………………….. 14 140,17

6244 Gás (GLP)…………………………………………………………….. 54 162,85

6261 Rendas e Alugueres …………………………………………………… 4 235,00

6262 Comunicação …………………………………………………… 12 785,77

6263 Seguros…………………………………………………………… 3 637,07

62671 Materiais de Limpeza ………………………………………….. 57 971,47

62672 Fraldas p/ Idosos ………………………………………………. 23 165,49

Outros Fornecimentos e Serviços Externos ………………… 3 336,32

451 508,28

63 GASTOS COM O PESSOAL               

631 Gastos com o pessoal - Orgãos sociais 24 136,11

632 Gastos com o pessoal 897 926,60

635 Encargos sobre Renumerações ……………………………...        201 697,05

636 Seguros de Acidentes de Trabalho ………………………….. 9 546,25

638 Outros gastos com o pessoal 1 862,08

1 135 168,09

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO ………… 194 033,76

68 OUTROS GASTOS E PERDAS ……………………………… 1 872,48

( A ) 1 953 673,43

69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

691 Juros Suportados………………………………………………. 4 827,10

4 827,10

( C ) 1 958 500,53

687 GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENOS NÃO FINANCEIROS. 0,00

( E ) 1 958 500,53

RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL 84 140,98

Ano 2020

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
DESPESAS

VALORES (Euros)
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CONTA RENDIMENTOS E GANHOS

71 VENDAS ( fornecimento de refeições )…….......……...……… 2 195,49

72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

721 Mensalidades de Utentes e Matrículas ……………………….. 700 573,61

725 Serviços Secundários ………………………………………….. 27 412,35

727 985,96

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS…………………………… 86 055,68

7883 Imputação de Subsídios para Investimentos …………….….… 98 334,18

184 389,86

75 SUBSÍDIOS DOAÇÕES LEGADOS À EXPLORAÇÃO

7511 Centro Regional de Segurança Social (R. Sociais e de Saúde)

75111 Comparticipações do CRSS - Lar …...………………………… 256 166,45

751121 Comparticipações do CRSS - UCCI  Longa Duração.....……… 125 834,51

751122 Comparticipações do CRSS - UCCI  Média Duração.....……… 34 422,81

75113 Comparticipações do CRSS - Centro de Dia…..……………… 21 211,58

75114 Comparticipações do CRSS - Apoio Domiciliário……………… 61 450,09

75115 Comparticipações do CRSS - Centro de Convívio…………… 26 178,34

75116 Comparticipações do CRSS - Creche…………….…………… 72 246,37

7512 Administração Regional de Saúde (Respostas de Saúde)

751211 Comparticipações da ARS - UCCI  Longa Duração…...……… 233 186,78

751212 Comparticipações da ARS - UCCI  Média Duração…...….…… 258 477,76

752 Subsídios de outras entidades

7521 Câmara Municipal de Alter do Chão  ...………………………… 25 000,00

753 Doações e Heranças……………………………………………. 11 755,50

1 125 930,19

722 Quotizações …………………………………………..……….. 2 140,00

( B ) 2 042 641,51

7911 Juros de Depósitos ……………………………………………. 0,00

( D ) 2 042 641,51

798 Outros rendimentos similares………………………………….... 0,00

( F ) 2 042 641,51

QUADRO RESUMO :
Resultados Operacionais: (B) - (A) = 88 968,08

Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) = -4 827,10

Resultados Correntes: (D) - ( C) = 84 140,98

Resultado Líquido Previsional: (F - E) = 84 140,98

RECEITAS

VALORES (Euros)

Ano 2020

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
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VALORES (Euros)

Investimento Total
Contribuição 
Comunitária

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

   Bens do domínio público (Prossecução dos fins e objetivos 
Estatutários)

      Edifícios e outras construções

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados

               Empreitada de Ampliação e Remodelação…………………. 666 583,04 513 621,20

               Fiscalização da Empreitada…………………………………. 12 177,00 9 382,73

               Elaboração Projeto Técnico Execução……………………… 2 441,55 1 881,28

SUB-TOTAL 681 201,59 524 885,21

      Equipamento básico

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados

               Sistema Fotovoltaico em Autoconsumo…………………………. 35 281,32 29 989,12

               Sistema de Caldeiras para Aquecimento de Água…………… 19 823,17 16 849,70

               Sistema Painéis Solares Aquecimento Águas………………… 22 609,61 19 218,17

SUB-TOTAL 77 714,10 66 056,99

      Equipamento de transporte

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados

               Viatura Transporte Roupa e Refeição…………………………. 28 977,63 24 630,99

SUB-TOTAL 28 977,63 24 630,99

Designação
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Investimento Total
Contribuição 
Comunitária

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

      Bens móveis

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados

               Barra de apoio fixa c/espelho 800 mm…………………………. 1 279,99 1 087,99

               Barra sanitária de apoio articulada……………………………… 1 402,79 1 192,37

               Carrinhos de higiene……………………………………………… 3 973,52 3 377,49

               Cadeira de rodas Celta 40 - 46 cm assento (7)………………… 1 141,05 969,89

               Cadeira de rodas Celta 40 - 50 cm assento (3)………………… 645,54 548,71

               Cadeiras de rodas Modelo Convencional (10)…………………. 2 067,00 1 756,95

               Cadeiras de banho………………………………………………… 1 774,73 1 508,52

               Cadeirões fixos……………………………………………………. 16 560,72 14 076,61

               Cadeirões c/ rodas……………………………………………….. 9 997,92 8 498,23

               DAE………………………………………………………………… 2 361,60 2 007,36

               Divisória lavável entre camas…………………………………… 7 431,66 6 316,91

               Mesas de cabeceira……………………………………………… 4 206,60 3 575,61

               Camas hospitalares………………………………………………. 21 894,00 18 609,90

               Colchões de pressão alternada………………………………… 508,80 432,48

               Colchões anti-escaras…………………………………………… 2 416,80 2 054,28

               Mesas comer no leito…………………………………………….. 8 373,84 7 117,76

               Placas para identificação dos quartos e utentes……………… 403,69 343,14

               Almofadas anti-escaras (gel)……………………………………. 614,80 522,58

               Máquina lavar roupa Miele 24Kg…………………………………. 25 387,20 21 579,12

               Máquina secar roupa 20 Kg……………………………………… 9 803,10 8 332,64

               Carros transporte roupa…………………………………………. 1 708,47 1 452,20

               Mesa de engomar com caldeira…………………………………. 2 656,80 2 258,28

               Cadeiras de refeição……………………………………………… 3 148,80 2 676,48

               Mesas de refeição 90X90……………………………………….. 4 895,40 4 161,09

               Carro banho-maria c/ estufa…………………………………….. 1 438,38 1 222,62

               Frigorífico 236L……………………………………………………. 541,20 460,02

               Triturador………………………………………………………….. 387,45 329,33

               Blixer Robot Coupe……………………………………………….. 1 863,45 1 583,93

               Máquina de lavar loiça frontal……………………………………. 3 682,62 3 130,23

               Forno Conversor Lainox GN 2/1………………………………… 23 350,32 19 847,77

               Arca congelação………………………………………………….. 750,30 637,76

               Transporte Isotérmico Alimentos 93L…………………………… 574,45 488,28

               Frigorífico Farmácia 142L………………………………………… 2 078,70 1 766,90

               Carro de Medicação Semanal + Bandejas……………………… 4 045,48 3 438,66

               Pressoterapia (6 câmaras), 2 pares perna int., 1 par mangas…. 3 096,77 2 632,26

               ELECTROESTIMULADOR T-ONE REHAB portáteis…………… 1 567,04 1 331,99

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALTER DO CHÃO       
Ano 2020

Designação
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Investimento Total
Contribuição 
Comunitária

      Bens móveis (CONTINUAÇÃO)

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados

               Combinado de eletroterapia (US+correntes)…………………… 3 616,75 3 074,24

               Laser de IR, com pistola………………………………………….. 6 910,64 5 874,05

               Hidrocollater 12 compressas……………………………………. 2 218,88 1 886,05

               Talas de postura Margaret MS e MI…………………………….. 981,31 834,11

               Pedaleiras…………………………………………………………. 4 360,28 3 706,23

               Estação de trabalho de TO………………………………………. 5 249,74 4 462,28

               Aerosol Ultrassónico…………………………………………….. 2 964,77 2 520,05

               Tinas de hidromassagem MS e MI………………………………. 8 251,22 7 013,54

               Marquesa bobath c/elevação elétrica………………………….. 1 387,07 1 179,01

               Marquesa eletrica 3 planos mais sistema de elevação……….. 4 384,63 3 726,94

               Equipamento de Exercicio para Exterior ……………………….. 4 532,80 3 852,88

               Desumidificador…………………………………………………… 345,00 293,25

               Impressora a cores………………………………………………. 381,30 324,11

               Desktops e Ups……………………………………………………. 8 579,25 7 292,36

               Projetor de vídeo………………………………………………….. 485,85 412,97

               TV's Pequenas para Quartos……………………………………. 4 484,00 3 811,40

               TV Sala de Estar/Lazer…………………………………………… 1 280,00 1 088,00

               Jogos e equipamentos motricidade fina e ludicos……………… 1 420,63 1 207,53

               Sios Life……………………………………………………………. 7 060,20 6 001,17

               Aparelhagem música Sala Estar/Lazer e Ginásio……………… 360,00 306,00

               Tapete elevador…………………………………………………… 1 657,43 1 408,81

               Máquina Biométrica……………………………………………….. 596,55 507,07

               Alarme e sistema videovigilância………………………………… 2 641,50 2 245,27

               Cacifos para Colaboradores…………………………………….. 4 869,94 4 139,45

               Multifuções Fotocopiadora, Impressora e Scanner……………. 4 243,50 3 606,98

SUB-TOTAL 261 294,20 222 100,08

INVESTIMENTO TOTAL 1 049 187,52 837 673,27

Designação

VALORES (Euros)

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALTER DO CHÃO       
Ano 2020

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2020 
 

 
Memória Justificativa 

 
Pressupostos 

 
 

 Os valores de cada conta foram ajustados com recurso a dados contabilísticos 
baseados em valores reais e em médias apuradas com base nos dados contabilísticos 
acumulado a junho de 2019. 
 
 
 A Candidatura ao Portugal 2020, relativa à remodelação e ampliação foi 
aprovada a 16 de Novembro de 2018, com um custo total estimado de 1.217.374,19 
Euros, comparticipado pelo FEDER em 966.133,47 Euros, e pelo Município em cerca 
de 84.162,03 Euros, sendo que o valor da responsabilidade da Santa Casa ascende aos 
86.332,11 Euros. Todos os investimentos no âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063 serão realizados em 2020. Os impactos dos investimentos no âmbito da 
candidatura foram contabilizados nas contas de exploração previsional. Sendo que os 
valores mais significativos ver-se-ão nas contas 64 Gastos de Depreciação e de 
Amortização, 78 Outros Rendimentos e Ganhos e 7883 Imputação de Subsídios para 
Investimentos. 

o 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO, foram 
registados os valores das repetivas amortizações de todos os ativos a 
realizar no âmbito da candidatura e amortizações e depreciações do 
restante Ativo Fixo da Instituição. 

o 691 Juros Suportados, o acréscimo deveu-se à inclusão do valor dos 
juros do eventual empréstimo bancário necessário para cobrir as 
necessidades de financiamento da candidatura. 

o 78 Outro RENDIMENTOS E GANHOS, nesta conta está incluído o 
valor da restituição de 50% do IVA suportado referente a investimentos 
da candidatura em edifícios e outras construções, também a restituição de 
50% do IVA suportado em alimentação e bebidas e em equipamentos 
básicos. 

o 7883 Imputação de Subsídios para Investimentos, como o nome indica o 
valor registado é a proporção comparticipada dos ativos amortizados no 
período incluídos no âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-FEDER-
000063, comparticipação FEDER e Municipal. 

 
 Contas do grupo 61 CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS. e 62 
FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS, foi tido em consideração o índice 
harmonizado de preços no consumidor (inflação) estimado para 2020 pelo Banco de 
Portugal. 
 Contas do grupo 63 GASTOS COM O PESSOAL, ao estimado foi acrescido o 
valor bruto dos aumentos de ordenado verificado em 2019 fruto de alterações na 
legislação laboral.  
 Contas do grupo 75 SUBSÍDIOS DOAÇÕES LEGADOS À EXPLORAÇÃO, 
relativamente aos aumentos das comparticipações estimadas, foram utilizados para fins 
de cálculos os aumentos percentuais verificados em 2019, de 2,2% da ARS e 3,5% do 
CDSS.  
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Descrição das Contas Orçamentadas 
 
 

GASTOS E PERDAS 
 
 

6121 Géneros Alimentares - Verba alocada ao consumo de produtos 
alimentares nas diversas Resposta Sociais e de Saúde da Instituição. 
 

6221 Trabalhos Especializados - Verba destinada aos diversos serviços 
prestados à Santa Casa sendo os mais significativos, assistência técnica, protocolo UMP 
Infarmed UCCI e serviços de contabilidade. 

 
6224 Honorários - Verba relativa a serviços prestados à Santa Casa, entre os 

quais, os mais relevantes são os serviços prestados pelos técnicos da UCCI, 
enfermeiros, médicos, psicólogo e terapeuta da fala, também o valor da avença do 
advogado avençado.  
 

6226 Conservação e Reparação - Verba alocada a eventuais custos na 
reparação e manutenção de veículos, equipamentos e imóveis. 

 
6231 Ferramentas e Utensílios - Verba destinada a compra de ferramentas 

utensílios de desgaste rápido. 
 
6233 Materiais de Escritório - Verba destinada a compra de materiais de 

escritório. 
 
6235 Produtos Farmacêuticos – Verba relativa à compra de produtos 

farmacêuticos. 
 
6241 Electricidade – Como a própria denominação indica verba relativa ao 

consumo de energia elétrica nas diversas respostas da Santa Casa. 
 
6242 Combustíveis (Gasóleo Rodoviário) – Como a própria denominação 

indica verba relativa ao consumo de gasóleos necessário para a atividade nas diversas 
respostas da Santa Casa. 

 
6243 Água – Como a própria denominação indica verba relativa ao consumo de 

água nas diversas respostas da Santa Casa. 
 
6244 Gás – Como a própria denominação indica verba relativa ao consumo de 

gás nos diversos edifícios da Santa Casa. 
 
6261 Rendas e Alugueres – Verba relativa a alugueres e rendas de imóveis, 

equipamento básico e vasilhame de gás. 
 
6262 Comunicação – Verba destinada aos gastos com as comunicações, 

nomeadamente telefone, correios, internet. 
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6263 Seguros – Verba dirigida ao pagamento dos diversos seguros, excluindo o 
de acidentes de trabalho. 

 
62671 Materiais de Limpeza – Verba destinada a custos com os produtos de 

limpeza necessários nas diversas respostas da Instituição. 
 
62672 Fraldas p/ Idosos – Valor de aquisição de fraldas para os utentes das 

respostas de ERPI, Centro de Dia, Apoio Domiciliário, e Unidade de Cuidados 
Continuados. 

 
Outros Fornecimentos e Serviços Externos – Valor agregado dos custos com 

valor de pouca relevância, com comissões bancária, material didáctico, vestuário e 
calçado para os utentes, deslocações e estadas, etc. 
 

631 Gasto com o pessoal – Orgãos Sociais – Verba destinada ao pagamento 
das remunerações dos membros dos órgãos sociais incluindo os subsídios de Férias e de 
Natal. 
 

632 Gasto com o pessoal – Verba destinada ao pagamento dos vencimentos dos 
restantes colaboradores da Instituição incluindo os subsídios de Férias e de Natal. Esta 
conta inclui também os encargos salariais adicionais nomeadamente abono de falhas, 
subsídio nocturno, feriados, e outros. 

 
635 Encargos sobre Renumerações - Verba destinada ao pagamento da taxa 

contributiva para a Segurança Social dos vencimentos pagos a todos os funcionários da 
Instituição. 

 
636 Seguros de Acidentes de Trabalho - Verba destinada ao pagamento do 

seguro de acidentes de trabalho de todos os funcionários ao serviço da Instituição. 
 

638 Outros gastos com o pessoal - Verba inscrita para pagamento de formação 
profissional dos funcionários da Instituição, comparticipação com medidas Contrato 
Emprego-Inserção, medicina no Trabalho, reembolsos de despesas de deslocação e 
eventuais custos de pessoal não enquadráveis nas contas atrás referidas. 

 
64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO – Valor 

correspondente às amortizações do ativo fixo estimadas. 
 
68 OUTROS GASTOS E PERDAS – Verba destinada ao pagamento de 

impostos nomeadamente imposto de selo, IMI, outros impostos, quotas, multas e 
penalizações e eventuais custos não enquadráveis nas contas atrás referidas. 

 
691 Juros Suportados - Verba destinada ao pagamento de juros do empréstimo 

bancário. 
 
687 GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENOS NÃO FINANCEIROS - 

Conta destinada a eventuais gastos e perdas em investimentos realizados do cariz não 
financeiro. 
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RENDIMENTOS E GANHOS: 
 
 

71 VENDAS (fornecimento de refeições) – Proveito referente à venda de 
refeições, a casos pontuais, como aos Bombeiros Voluntários de Alter do Chão. 

 
721 Mensalidades de Utentes e Matrículas – Verba que se prevê vir a ser 

recebida referente às mensalidades das crianças da Creche e utentes de ERPI, Centro de 
Dia e Apoio Domiciliário. É também inscrita nesta rubrica o valor das receitas, dos 
utentes da Unidade de Cuidados Continuados 

 
725 Serviços Secundários – Verba referente ao fornecimento de fraldas aos 

utentes das respostas sociais de ERPI, Centro de Dia e Apoio Domiciliário, 
acompanhamentos de utentes às urgências hospitalares ou consultas médicas. 

 
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS – Verba que se prevê ser 

recebida com a restituição do IVA, alugueres, vendas em eventos, consignação de IRS, 
e eventuais valores não enquadráveis nas restantes contas de rendimentos e ganhos, 
excluído proporção comparticipada dos ativos amortizados no período. 

 
7883 Imputação de Subsídios para Investimentos - Proporção comparticipada 

dos ativos amortizados no período. 
 

7511x Comparticipações Centro Regional de Segurança Social (R. Sociais e 
de Saúde) – Verba estimada que se prevê ser recebida, no ano de 2019, referente aos 
Acordos de Cooperação celebrados entre o Centro Regional de Segurança Social de 
Portalegre e esta Instituição, para todas as repostas sociais e de saúde. 

 
7512x Comparticipações Administração Regional de Saúde (Respostas de 

Saúde) - Verba que se prevê ser recebida da Administração Regional de Saúde para as 
duas respostas existentes na Unidade de Cuidados Continuados. 
 

7513x Projetos Financiados – Verba referente aos subsídios que se prevê 
receber para a execução e funcionamento dos projetos RLIS e CLDS 3G. 

 
7521 Subsídios Câmara Municipal de Alter do Chão – Verba que se prevê 

receber em 2019 de apoio da Câmara Municipal de Alter do Chão. 
 
753 Doações e Heranças – Verba que se prevê de donativos de entidades 

privadas ou particulares. 
 
722 Quotizações – Verba que se prevê ser recebida das quotizações dos irmãos 

desta Misericórdia. 
 
7911 Juros de Depósitos – Verba referente aos juros de Depósito à Ordem e a 

Prazo em Instituições Bancárias.     
 
798 Outros rendimentos similares – Conta especifica para rendimentos 

similares a juros. 
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 
 

Memória Justificativa 
 
  
 

Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-FEDER-000063 -
Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados 

 
 Foram incluídos em orçamento de investimento de 2020 todos os investimentos 

aprovados em sede de candidatura que não foram realizados em 2018 e 2019, 
contabilizando um valor de investimento na ordem dos 1.049.187,52 Euros. 

 
 
 
 

 
                                            Alter do Chão, 25 de Outubro de 2019 




