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  Número e Descrição da Conta  Total Total 
    O.P.2021 O.P.2022 

72 Prestação de Serviços 905.000 1.029.777 

721 Receitas Clientes e Utentes 900.000 1.026.942 

722 Quotas Associados 5.000 2.835 

75 Subsídios e Legados à Exploração 1.444.572 1.600.133 

751 Subsídios das entidades públicas 1.361.012 1.580.933 

752 Subsídios de outras entidades 70.000 6.000 

753 Donativos 13.560 13.200 

788 Outros rendimentos - Outros 6.000 0 

  TOTAL RENDIMENTOS 2.355.572 2.629.911 

62 Fornecimentos e Serviços Externos -1.424.297 -1.652.945 

622 Serviços especializados -157.605 -264.052 

623 Materiais -174.500 -101.404 

624 Energia e fluidos -37.000 -182.035 

625 Deslocações, estadas e transportes -10.000 -812 

626 Serviços diversos -1.045.192 -1.104.642 

63 Gastos com Pessoal -812.930 -957.320 

631 Remunerações dos órgãos sociais -23.133 -23.526 

632 Remunerações do pessoal -642.582 -725.473 

635 Encargos sobre remunerações -135.015 -151.681 

636 Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais -9.200 -9.631 

637 Gastos de ação social -3.000 -4.860 

638 Outros gastos com o pessoal (formandos) 0 -42.148 

64 Depreciações -15.000 -10.623 

642 Ativos fixos tangíveis -15.000 -10.623 

68  Outros Gastos e Perdas -100.000 -912 

69  Gastos e Perdas de Financiamento -3.000 -6.000 

691 Juros suportados -3.000 -6.000 

  TOTAL GASTOS -2.355.227 -2.627.800 

  RESULTADO LIQUIDO 345 2.111 



Orçamento 2022 

 

NOTAS AUXILIARES 

A conta 62 – Fornecimento e Serviços Externos – engloba um conjunto vasto e diversificado de gastos com fornecedores e prestações de serviços e que vão 

desde a conservação e reparação dos equipamentos, elevadores e imóveis, de contabilidade, com honorários, trabalhos gráficos, transporte de mercadorias, 

o catering da Residência do Restelo; desinfestação, entre outros. Ainda as despesas de eletricidade, gás e água dos cinco equipamentos da AEIPS e das 

habitações do Casas Primeiro até às rendas e alugueres. Assim, os Serviços Diversos englobam diversas sub-rubricas: Rendas e alugueres: despesas com as 

rendas da Residência Comunitária do Restelo, dos apartamentos do programa Casas Primeiro e de equipamentos do Fórum e Centro Comunitário (ex: as 

fotocopiadoras). Materiais: inclui entre várias coisas os bens alimentares e bens de enfermagem e saúde, por exemplo. Comunicação: gastos com telefones 

fixos, telefones móveis, internet e correspondência. Seguros dos utentes e dos imóveis. Contencioso e notariado: despesas com reconhecimentos notariais. 

Limpeza, higiene e conforto: inclui serviços de manutenção dos jardins, serviços de desinfestação e de limpeza das chaminés, bem como produtos de higiene 

e limpeza. Outros serviços: inclui encargos com consultas de especialidade, exames médicos e medicação dos utentes, em particular da Residência Comunitária 

do Restelo, bem como com serviços bancários (ex: transferências e anuidades dos cartões de refeição). 

A conta 63 – Custos com o Pessoal – refere-se aos custos com o pessoal dirigente, técnico e administrativo da AEIPS, incluindo as remunerações e subsídios 

de refeição, os encargos sobre as remunerações, os seguros de acidentes de trabalho, a medicina e higiene no trabalho e com a formação do pessoal. 

Masengloba também os encargos com as bolsas de formação das ações de formação inicial e contínua (formação em contexto de trabalho e cursos de 

informática). 

A conta 64 inclui os gastos de depreciação e amortização dos imóveis e equipamentos. 

A conta 68 – Outros Gastos e Perdas – inclui entre outras parcelas, as correções de períodos anteriores, as quotas relativas às federações e associações a que 

a AEIPS pertence. 
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A conta 69 – Gastos e Perdas de Financiamento – refere-se aos juros bancários dos créditos contraídos, bem como às despesas com a garantia bancária da 

renda da Residência Comunitária do Restelo. 

A conta 72 – Prestação de Serviços – contempla, nas Receitas de Clientes e Utentes, as mensalidades e comparticipações (faturação) das Residências 

Comunitárias dos Olivais, Encarnação, Portela e Restelo, Fórum Sócio-Ocupacional, Centro Comunitário e do Programa Casas Primeiro. Nos Outros Serviços 

incluem-se as quotas dos associados da AEIPS, os pagamentos dos seguros de acidentes pessoais dos utentes, os pagamentos das atividades de ginásio que 

não estejam incluídas na mensalidade e os copagamentos da participação em atividades de lazer ou cultura. 

A conta 75 – Subsídios das Entidades Publicas e outras entidades – refere-se aos subsídios do Estado e de instituições públicas e aos donativos entidades 

privadas. Em termos de financiamento público, distingue-se a comparticipação financeira do Instituto da Segurança Social, IP para o funcionamento das 

Residências Comunitárias dos Olivas, Encarnação, Portela e Restelo e do Fórum Sócio Ocupacional e Equipas Housing First. A conta agrega ainda os 

financiamentos provenientes do Instituto do Emprego e Formação Profissional para as ações de qualificação profissional dos utentes e funcionamento do 

Centro de Recursos, do Ministério da Saúde para o funcionamento das Residências do Restelo e Portela, da Câmara Municipal de Lisboa para o programa 

Casas Primeiro, bem como o reembolso da consignação do IRS. Na rubrica dos Subsídios de Outras Entidades incluiu-se o apoio da Fundação La Caixa ao abrigo 

do Programa Incorpora e o Pémio Capacitar. A rubrica Doações e Heranças refere-se ao eventual apoio de entidades privadas e pessoas particulares. 


