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A conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos para 2023, 

tem como objetivos principais, por um lado, dar cumprimento ao estipulado pela tutela (Segurança 

Social), no sentido de, pela sua análise, permitir avaliar o desempenho, sem o que não seria possível 

efetuar a comparticipação financeira, fundamental para a sobrevivência desta Instituição, e, por outro, 

talvez o mais importante, servir de guia e apoio à gestão dos recursos e à tomada de decisões por parte 

da AMBESSE. 

 

A Conta de Exploração Previsional para o exercício de 2023, apresenta, comparativamente ao 1º 

Orçamento Retificativo de 2022, uma taxa de crescimento negativa de 0,08 %, com referência aos 

rendimentos estimados. 

 

Dada a impossibilidade de projetar com algum grau de confiança a estrutura de gastos e de 

rendimentos, o Orçamento para 2023 assenta num cenário de prudência, ocasionada principalmente 

pela imprevisibilidade quanto aos aumentos dos preços dos bens e dos serviços. 

A Direção da AMBESSE, prevê assim, caso se mantenham os níveis de inflação atuais, alguma 

dificuldade na boa execução do orçamento ora apresentado e no cumprimento dos objetivos propostos 

no Plano de Atividades. 

  

Assim, quando comparados com o orçamento anterior, os rendimentos estimados ascendem a 

462.952,00 € o que representa uma ligeira REDUÇÃO de -365,68 €, o que, em termos percentuais, 

corresponde a uma taxa de -0,08%. 

No tocante aos gastos previstos, prevê-se que atinjam o montante de 396.021,48 €, (mais 7,5%) 

quando comparados com o orçamento de 2022, e cujo AUMENTO ascende a cerca de 27.621 Euros. 

Quanto ao Resultado Líquido do exercício, face às variações anteriores, estima-se que atinja o 

valor de 66.930,52 €, menos 27.986 Euros face ao orçamento revisto de 2022, isto é, menos 29,49%. 



ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS E BEM 
ESTAR SOCIAL DE SANTA EUFÉMIA - 

AMBESSE 

 
 

Página 3 de 9 

 

 

 

 

 

Com vista à melhor compreensão das estimativas apresentadas, divulgam-se os principais 

pressupostos e critérios utilizados na sua elaboração 

 

I - GASTOS 

 
 Os Gastos estimados ascendem a 396.021,48 €, destacando-se das principais rubricas, as 

seguintes: 

 

Nota 1 – Géneros alimentares – 92.225,72 € - Inclui: os valores estimados do custo dos géneros 

alimentares, com base na anualização dos valores acumulados de setembro de 2022, para: i) confeção 

de refeições para a média dos 28 utentes do Serviço de Apoio Domiciliário (de acordo com a capacidade 

da Ambesse), ii) dos 7 utentes do Centro de Dia, iii) das refeições (quando servidas) das 15 TCO’s 

(número médio) e iv) das refeições escolares, para além dos consumos associados à realização de 

eventos previstos. Foi tido em conta o referencial do custo médio de cada refeição de 2022; 

 

 Nota 2 - Fornecimentos e Serviços Externos – 56.179,92 € - Os gastos correntes encontram-se 

estimados, com base nos valores anualizados reportados a setembro de 2022, conforme quadro infra. 

De salientar que os gastos associados à sub-rubrica de energia e fluidos que contempla a eletricidade, 

os combustíveis, a água e o gás, foram atualizados em 5% numa abordagem ao esperado aumento 

desses bens e serviços.   
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Nota 3 - Gastos com o pessoal – 215.722,98 € - Ao nível dos recursos humanos, não se prevê 

alteração ao quadro de pessoal existente, composto por 15 trabalhadoras (número médio), incluindo 1 

trabalhadora com protocolo de contrato CEI+ e outra em Estágio Profissional. A estimativa realizada tem 

em conta a atualização da RMMG para o ano de 2023 que se encontra fixada em 760€. O pessoal afeto 

é comum a todas as respostas sociais e atividades da instituição. Os encargos de conta da Entidade 

Empregadora encontram-se atualizados para 22,30 % conforme Código dos Regimes Contributivos da 

Segurança Social, de acordo com o quadro seguinte: 

 

 

Rúbrica Valor %

Trabalhos especializados 13.470,12      23,98%

Materiais 6.000,40        10,68%

Energia e fluídos 19.032,30      33,88%

Deslocações e estadas 810,07           1,44%

Serviços diversos 16.867,03      30,02%

Total 56.179,92  100,00%

Conta Rubrica Valor anual Taxa Encargos Total

63 Custos com o pessoal 177.648,99 38.073,99 215.722,99

6311 Remunerações certas 171.001,32 38.073,99 209.075,31

22,30% 168.077,40 22,30% 37.481,26 205.558,66

Estágio Profissional 2.658,00 22,30% 592,73 3.250,73

Isentas de encargos 265,92 0,00 265,92

633 Outras CEI+ 265,92 265,92

6312 Remunerações adicionais 319,00 0,00 319,00

Isentas de encargos 319,00 0,00 319,00

Outras 319,00 319,00

6357 FCT 66,92 0,00 66,92

636 Seguros AT 2.293,05 2.293,05

638 Outros custos com o pessoal 3.640,70 3.640,70

638 Formação profissional 328,00 328,00
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Nota 4 - Gastos de Depreciação e de Amortização – 26.619,01 € - Referem-se às depreciações 

praticadas relativas aos ativos fixos tangíveis já realizados e aos investimentos previstos em sede de 

orçamento. O cálculo foi efetuado com base no método das quotas constantes, às taxas máximas 

permitidas, tendo a vida útil dos bens seguido o critério fiscal de acordo com a Decreto Regulamentar 

25/2009, conforme a seguir indicado:  

 

 

 

Nota 5 - Outros Gastos e Perdas – 5.250,51 € - Valor estimado quanto a i) impostos, ii) 

quotizações a pagar, iii) correções desfavoráveis de exercícios anteriores e iv) outros não especificados 

suportados na atividade, os quais se reportam à anualização dos acumulados de setembro de 2022. 

 

Nota 6 - Gastos e Perdas de Financiamento – 23,33 € - (outros gastos e perdas de financiamento), 

engloba nomeadamente os gastos referentes a encargos e comissões bancárias.  

 

 

Tipo Base Taxa Valor

91.907,81            10,00% 9.190,78          

91.907,81            9.190,78          

9.563,14               12,50% 1.195,39          

1.857,30               14,28% 267,53              

11.420,44            1.462,92          

14.673,01            12,50% 1.834,13          

55.215,00            25,00% 13.803,75        

69.888,01            15.637,88        

2.140,20               12,50% 267,53              

424,98                   14,28% 59,91                 

2.565,18               327,43              

26.619,01  Total

Equipam.transporte

Edifícios

Outros

Equipam.básicos



ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS E BEM 
ESTAR SOCIAL DE SANTA EUFÉMIA - 

AMBESSE 

 
 

Página 6 de 9 

 

 

II - RENDIMENTOS 

 
 
 
 
 
 Os rendimentos previstos têm por base a anualização dos valores reportados ao mês de 

setembro de 2022, prevendo-se que atinjam 462.952,00 €, conforme segue: 

 

Nota 7 – Prestação de serviços – 271.920,27 €: 

 

 a) Matrículas e mensalidades dos utentes – Estimados em 121.828,26 € assim 

decompostos: i) SAD: 69.531.49 € - valor a receber referente à média anual de 2022 de 24 utentes do 

Serviço de Apoio Domiciliário; ii) CD: 52.296,77 € - corresponde ao valor a receber referente à média de 

13 utentes do Centro de Dia; O cálculo das mensalidades foi atualizado em 2,5 % tendo em conta o 

referencial médio de 2022.  

 b) Refeições escolares – 73.832,26 € - Engloba os rendimentos previstos de prestação de 

serviços na atividade de Refeições escolares, cuja estimativa foi efetuada com base na continuidade do 

serviço a preços de 2022, não tendo sido efetuada qualquer atualização, conforme acordo celebrado 

com a Freguesia de Santa Eufémia e Boavista. 

c) Recursos Humanos/AAF – 73.451,53 € - Considerados os valores no âmbito de serviço de 

acompanhamento ao serviço de refeições escolares e fornecimento de consumíveis, de artigos de 

higiene e papelaria, anualizados ao mês de setembro de 2022, conforme acordo celebrado a Freguesia 

de Santa Eufémia e Boavista. 

d) Refeitório – 648,21 € - Resultante de refeições servidas a terceiros.  

 e) Quotizações – 2.160,00 € - Contempla as quotizações previstas receber em 2023. 

 

Nota 8 – Subsídios, Donativos e Legados à Exploração – 122.776,36 €: 
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1) Comparticipação da Segurança Social – 109.987,20 € - Inclui o valor dos subsídios à 

exploração por acordo estabelecido por protocolo com a Segurança Social para os utentes 

do Serviço de Apoio Domiciliário, com valores de 2022, conforme quadro seguinte:  

 

 

 

 

 

2) Os subsídios previstos de “outras entidades” de 4.557,32 € referem-se a: 

i) Subsídio a receber do IEFP no valor de 1.357,32 € no âmbito dos apoios à contratação;  

ii) Subsídio a receber da Câmara de Leiria no montante de 3.200,00 €, referente à 

comparticipação nas despesas para um fisioterapeuta, conforme candidatura no âmbito 

do projeto “Classes de Mobilidade”.  

 

3) Doações e heranças, 8.231,84 € são referentes a: 

i) 5.929,24 € - valor referente a donativos estimados receber de associados em valor e em 

espécie. Encontram-se anualizados com base no valor de setembro de 2022; 

ii) Estimativa de consignação de IRS no valor de 2.302,60 €, com base no valor consignado 

em 2022. 

 

Nota 9 - Outros Rendimentos e Ganhos – 67.941,04 €: 

 

Valência
Utentes com 

protocolo
V Un utente Total mês Total ano

SAD 24 305,52     7.332,48  87.989,76     

SAD c/reforço
4 458,28     1.833,12  21.997,44     

9.165,60  109.987,20   Total
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a) Outros rendimentos suplementares – 59.209,70 € - Estimativa resultante dos rendimentos 

associados à realização de eventos, nomeadamente a Feira de Maio, Aldeia de Natal e 

Lapedo; 

b) Subsídios ao investimento – 8.500,00 € - Valor a imputar ao exercício, correspondente à 

imputação anual dos subsídios ao investimento, conforme quadro infra:  

 

 

 

 

  

Nota 10 – Juros, dividendos e outros rendimentos – 314,33 €: valor estimado proveniente de 

rendimentos de aplicações financeiras em depósitos a prazo. 

 
 

III - RESULTADOS 

 
 

Nota 11 - Tendo por base a estimativa de gastos de 396.021,48 € e os rendimentos previstos 

de 462.952,00 €, estima-se que o resultado líquido para o exercício de 2023, ascenda ao valor de 

66.930,52 €.  

 

IV – INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS  

 

 Os investimentos previstos para 2023 ascendem a 44.227,28 €, conforme quadro seguinte. 

Entidade
Ano de 

atribuição
Valor

 Imputação 

anual 

 Valor do 

investimento 

associado 

Tipo de AFT

Município de Leiria 2017 60.000,00     6.000,00     91.907,81        Obras no edifício sede

Município de Leiria 2023 10.000,00     2.500,00     37.500,00        Viatura de mercadorias

Total 70.000,00 8 .500,00  129.407,81 
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Importa realçar que não se encontram previstos investimentos inerentes à candidatura já 

aprovada ao programa PARES para a construção da ERPI-Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, com 

início previsto para 2023, dado não ser possível, nesta data, quantificar a estimativa de gastos para o 

exercício. Caso sejam concretizados serão considerados em investimentos em curso sem reflexo nas 

contas da Ambesse. 

 

 

 

Santa Eufémia, 24 de outubro de 2022 

 

 

1) Investimentos financeiros 827,28 827,28

2) Equipamentos básicos 5.900,00 5.900,00

3) Equipamentos de transporte 37.500,00 37.500,00

44.227,28 44.227,28

1)

2)

3)

CMLeiria Outros

1) Investimentos financeiros 827,28 827,28

2) Equipamentos básicos 5.900,00 5.900,00

5) Equipamentos de transporte 27.500,00 10.000,00 37.500,00

34.227,28 10.000,00 0,00 44.227,28TOTAL

RubricaNº
Subsídios

Auto financiamento

(moeda = euro )

Total

TOTAL

1)      ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS PARA 2023

Viatura ligeira de mercadorias

2)      NOTAS JUSTIFICATIVAS

(moeda = euro )

0,00

Fundo de Compensação do Trabalho

Investimento DesinvestimentoNº Rubrica

3)      FINANCIAMENTO

Total Líquido

Marmita a gás


