“A misericórdia dilata o coração
e faz-nos mais atentos à
dignidade de cada irmão a
necessitar a nossa presença e
colaboração”.
D. João Lavrador, Bispo de Angra e Ilhas dos Açores
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Plano de Atividades e Orçamento 2021

Em cumprimento do disposto na alínea e) do artigo 27º do
Compromisso da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira
Grande, compete à Mesa Administrativa elaborar e apresentar
à Assembleia Geral de Irmãos o Plano de Atividades e
Orçamento para o ano de dois mil e vinte e um, acompanhado
do respetivo parecer do Conselho Fiscal.

Nos
termos
do
seu
Compromisso,
a
Mesa
Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia da Ribeira Grande
apresenta o Plano de Atividades
e Orçamento para 2021, numa
linha
de
continuidade
e
objetivos de investimento em
distintas
áreas
das
suas
Valências, promovendo novos
investimentos
destinados
à
valorização da atividade desta
Instituição.
Este Plano de Atividades e
Orçamento para 2021 tem como
pressupostos
basilares
a
aplicação de critérios de rigor
orçamental,
tendo
sempre
presente o contexto institucional
e financeiro em que se move
esta Misericórdia, sobretudo
num momento histórico em que

decorre a crise pandêmica que
assola todo o Planeta.
Por outro lado, tal conjetura visa
um ajustamento permanente
aos Contratos de Cooperação Valor
Cliente,
cuja
implementação provinda das
orientações
da
Secretaria
Regional da Segurança Social,
que
se
consideram
muito
redutores do financiamento da
manutenção e expansão das
atividades desta Misericórdia.
Apesar
de
tudo,
constitui
intenção perene continuar a
trabalhar, em ordem a que as
suas atividades possam ir ao
encontro dos objetivos assentes
nas 14 Obras de Misericórdia,
exercidas à luz da moderna
doutrina social da Igreja.
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Assim, e tendo em vista a sustentabilidade desta Santa Casa da
Misericórdia dar continuar e toda a atenção a outras hipotéticas fontes
de financiamento, bem como aos programas de apoio de instituições
privadas, candidatando-se, igualmente aos apoios eventuais dos
diversos Departamentos do Governo Regional, que têm vindo a
conhecer uma redução drástica na sua atribuição.
Neste Plano e Orçamento para 2021 documentos, encontram-se
espelhados as diretivas dos Acordos Coletivos de Trabalho,
designadamente quanto ao aumento dos vencimentos e atualização de
outros componentes salariais dos funcionários desta Instituição, assim
como a atualização do Salário Mínimo Regional, previsto para o ano de
2021, em conformidade com o Orçamento de Estado e o Orçamento da
Região Autónoma dos Açores.
O contencioso relativo ao processo dos Educadores de Infância
encontra-se na sua fase final de regularização conforme os ditames do
foro judicial, com vista à reposição das respetivas carreiras
equivalentes à função pública.
Espera-se que uma nova revisão financeira dos valores padrão, pelo
Instituto de Solidariedade Social dos Açores, para fazer face aos custos
acrescidos relativamente à implementação
das regras sanitárias resultantes da pandemia do COVID 19 e
permitam, assim, uma atualização extraordinária, tão necessária para
que as Misericórdias possam prestar um adequado serviço aos seus
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utentes, de acordo com os Planos de Contingência em vigor em cada
uma das Valências, em ordem à autoproteção dos utentes e respetivos
funcionários.

É preocupação dominante da
Santa Casa da Misericórdia da
Ribeira Grande continuar a
prestar serviços de qualidade,
pelo que é necessário potenciar
as
valências,
através
do
aumento da sua eficiência e na
Um dos grandes desafios em
2021 será continuar a manter
uma gestão equilibrada em que
o ritmo de redução dos défices
operacionais
em
todas
as
valências, serão uma constante
preocupação, paralelamente à
pretensão de dar um especial
enfoque na qualidade do serviço
prestado, procurando melhorar,
paulatinamente, os resultados
operacionais, na convicção de
que só assim será possível não
hipotecar o futuro desta Santa
Casa,
evitando
a
sua
descapitalização
face
aos
prejuízos acumulados.

aposta na sua melhoria, como
forma
desta
Instituição
multissecular ir ao encontro das
necessidades das populações
com
respostas
sociais
e
geracionais inovadoras.

BANDEIRA PROCESSIONAL DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DA RIBEIRA GRANDE
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De salientar neste Orçamento para 2021 alguns novos investimentos a
saber:










Núcleo Museológico;
Cobertura do parque exterior;
Quatro viaturas para o SAD;
Equipamento informático;
Restauração da antiga Bandeira Processional;
Planos de Segurança das Valências;
Requalificação do recreio da Valência Despertar;
Máquina de secar industrial para a Lavandaria;
Reparações em casa dos utentes do SAD.

Há já alguns anos, tem sido preocupação desta Misericórdia a
construção de uma residência assistida junto ao CAO, com vista a
continuar a promover o apoio às pessoas e jovens com deficiência,
proporcionando uma real inclusão dessas pessoas na comunidade,
após o terminus da sua frequência naquela Valência.
Dada a importância social deste projeto, o Município cedeu a esta
Instituição um terreno anexo ao edifício do Centro de Atividades
Ocupacionais da Ribeira Grande, com o objetivo expresso de inclusão
dos utentes do CAO na comunidade, como pessoas e cidadãos de pleno
direito.
Assim, face ao parecer favorável da Secretaria Regional da
Solidariedade Social, iremos iniciar o processo relativo à obtenção dos
respetivos apoios cujo enquadramento financeiro será assegurado na
programação financeira de médio prazo daquele Departamento
governamental, tendo em conta os fundos comunitários para este
setor.
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Dando
continuidade
à
rentabilização dos recursos da
instituição,
a
Mesa
Administrativa
pretende
consolidar os serviços prestados
pela lavandaria desta Santa
Casa à Unidade de Saúde de S.
Miguel,
designadamente
ao
Centro de Saúde da Ribeira
Grande, atendendo ao bom
acolhimento do trabalho de
qualidade
conferido
àquela
entidade.
Os importantes lucros gerados
na Farmácia desta Santa Casa
constituem
uma
fonte
de
rendimentos determinantes na
sustentabilidade
desta
Instituição, pelo que será dada
toda a prioridade na busca de

diversas ações destinadas tendo
em vista a captação de novos
clientes, atendendo à qualidade
dos serviços que se prestam nas
novas e modernas instalações.

SÍMBOLO DAS FARMÁCIAS TALHADO EM MÓVEL,
PATENTE NO NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA
FARMÁCIA DA MISERICÓRDIA

No âmbito da gestão dos recursos humanos, tendo em vista responder
aos novos desafios, a formação constitui um objetivo da Instituição,
tendo em vista assegurar uma permanente melhoria da produtividade
e da qualidade de vida no trabalho, aumentando através da
aprendizagem, as suas capacidades de performance, o que permitirá
uma melhor satisfação e um desempenho as suas funções com maior
eficiência.
Por fim, uma das grandes preocupações deste Plano e Orçamento será
a continuação da afirmação de
princípios que dignifiquem a
imagem externa da Santa
Casa da Misericórdia da Ribeira
Grande, no contexto concelhio
e açoriano, promovendo uma
cultura de solidariedade e indo
ao encontro dos objetivos
desta Instituição canónica.
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Atividades mais relevantes de âmbito
geral para 2021
Atendendo ao facto de vivermos
em plena crise pandêmica, não
se pode prever como será o ano
de 2021 em termos de COVID
19, mesmo assim, continua-se a
programar
as
diversas
atividades
que
estão
consolidadas e que constituem
momentos
marcantes
das
Valências desta Santa Casa.
Assim, propõe-se:
 Cantar às Estrelas;
 Participação nos desfiles de carnaval promovidos pela Câmara
Municipal e Junta de Freguesia de Rabo de Peixe;
 Celebrações em honra do Senhor Santo Cristo dos Terceiros;
 Cerimónia de Lava-Pés com a participação aos idosos;
 Cerimónia de Lava-Pés com a participação das crianças e
jovens;

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA RIBEIRA GRANDE

8

 Celebração da festividade em honra da Padroeira das
Misericórdias;
 Feira da Brincadeira;
 Missa em louvor a Santo António;
 Cavalhadas Infantis;
 Marchas de São Pedro;
 Missa em louvor do Divino Espírito Santo, com coroação de
utentes;
 Participação no Torneio de Futebol de Rua (CDIJ);
 Atividades de Verão no Exterior (Passeios);
 Convívios de encerramento do ano letivo com a participação
dos pais dos utentes de creche, Jardim de Infância e CATL;
 Comemoração das datas relacionadas com o ambiente
(palestras, colóquios…);
 Participação do Centro Ambiental no programa da Feira
organizada pela Associação Agrícola;
 Dia Internacional do Idoso;
 Dia do Cuidador;
 Festa de Natal de todas as valências e dos funcionários;
 Exposição de presépios no Museu do Franciscanismo.
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ORÇAMENTO
O orçamento para o exercício de 2021 foi elaborado tendo por base os
valores efetivos constantes do balancete analítico do mês de setembro
de 2020 e a respetiva projeção anual, tendo ainda em consideração a
comparação com os valores realizados em termos de Gastos e
Rendimentos de exploração, no exercício de 2019 e tendo por base os
seguintes requisitos, ao nível de algumas rubricas de rendimentos e
gastos:
RENDIMENTOS:
 Vendas da Farmácia pelo valor médio mensal realizado em 2020
e tendo em conta taxa de crescimento das vendas registada
naquele exercício;
 Serviços Prestados pela Lavandaria Exterior desta Santa Casa,
no âmbito do Protocolo de Cooperação para a prestação de
serviços, celebrado com a Unidade de Saúde da Ilha de S.
Miguel, para o tratamento de roupa do Centro de Saúde da
Ribeira Grande;
 Comparticipações dos utentes, das valências de Serviço de Apoio
Domiciliário, Centro de Dia, Creches, Jardins de infância,
CATL´S e Centro e Atividades Ocupacionais, calculadas com
base nas respetivas Portarias e com as alterações previstas para
2021 nas pensões e rendimentos trabalho (5%RMMG) e as
quotas dos irmãos desta Misericórdia;
 Nos Subsídios à Exploração, foram contemplados todos os
montantes a receber por esta Instituição no âmbito dos
Protocolos de Cooperação e Acordos de Cooperação - Valor
Cliente, homologados pelo Instituto da Segurança Social dos e
Açores, IPRA, bem como de Contratos em vigor com outras
Entidades
Públicas.
Verificou-se
uma
atualização
do
financiamento dos valores atribuídos pelo ISSA, IPRA, de 3.5%
ao abrigo dos Contratos Cooperação Valor Cliente no ano de
2020, com reflexos no exercício de 2021. No caso da resposta
social de Serviço de Apoio Domiciliário a atualização foi de 5,5%.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA RIBEIRA GRANDE

10

Esta rubrica contempla ainda as comparticipações financeiras a
receber de outras
entidades, nomeadamente da Cooperativa
A Ponte Norte, com vista ao financiamento do CATL – Madre
Teresa e CATL – Calhetas e do Banco Alimentar Contra a Fome
– S.Miguel, uma vez que esta Instituição está incumbida da
distribuição do banco alimentar em algumas freguesias do
concelho da Ribeira Grande;
 Na rubrica de Outros Rendimentos, foram considerados os
descontos financeiros da Farmácia (Rappel) e os rendimentos
derivados de rendas de prédios urbanos e rústicos, de acordo
com os contratos de arrendamento em vigor. Para o ano de 2021
a legislação não prevê, atualizações ao nível dos rendimentos de
imóveis arrendados (urbanos e rústicos);

GASTOS:
 Na rubrica Custo da Mercadoria Vendidas e Matérias Consumidas,
o valor orçamentado, compreende as compras de mercadorias
para venda na Farmácia, de produtos higiene para a Lavandaria
Exterior e a aquisição de géneros alimentares para as valências
de Centro de Dia, Serviços de Apoio Domiciliário, Cantina Social,
Centro de Atividades Ocupacionais, CATL´S, Creches e Jardins
de Infância;
 Nos Fornecimentos e Serviços Externos, estão previstas
despesas inerentes ao funcionamento de todas as valências
desta Misericórdia, nomeadamente, despesas com serviços
especializados, materiais, energia e fluidos e serviços diversos
(pagamento de rendas, comunicações seguros, etc.);
 Nos Gastos com pessoal, os montantes aferidos no orçamento,
contemplam a atualização do Salário Mínimo Regional, previsto
para o ano de 2021, em conformidade com o OE e ORAA para
2021, as promoções na carreira e diuturnidades dos funcionários
desta Instituição que se vencem no decorrer do ano de 2021,
contribuições da segurança Social, despesas com Formação,
vestuário dos colaboradores, Seguros e Medicina no Trabalho;
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 Na rubrica Outros Gastos e Rendimentos, o valor orçamento
compreende despesas com o pagamento de donativos à
ANF/Dignitude, quotizações à Associação Nacional de Farmácias,
União das Misericórdias Portuguesas e Associação H. B.V. da
Ribeira Grande, atribuição de bolsa de estudo, atividades de culto
e outros gastos inerentes a utentes;
O investimento previsto desta Misericórdia para o exercício de 2021,
na Área Comercial essencialmente na Lavandaria Exterior e na Área
Social, totaliza o montante de 161.946,00€

Estando previstos investimentos nas seguintes rubricas:


Equipamento Básico, no montante de 3.153.00€

O montante previsto nesta rubrica contempla equipamentos
destinados às valências da área de infância e deficiência, tais
como catres, mesas, cadeiras cadeirões, etc.


Equipamento de Transporte no montante de 55.592.00€

O investimento nesta rubrica prende-se com a necessidade de se
renovar o parque automóvel desta Instituição, nomeadamente
as viaturas que são utilizadas diariamente pelo Serviço de Apoio
Domiciliário, com a aquisição de quatro novas viaturas ligeiras
de passageiros. Dado que algumas viaturas já atingiram a vida
útil estimada, necessitando de trabalhos de manutenção com
maior regularidade.


Equipamento Administrativo no valor de 15.000,00€

Esta rubrica comtempla a aquisição de equipamentos
informáticos, designadamente computadores, para os serviços
administrativos e para os técnicos das valências de Centro de
atividades Tempos Lives desta Instituição, dado que os
existentes se encontram obsoletos.


Outros Ativos Fixos Tangíveis no valor de 53.201.00€

Esta rubrica contempla a aquisição de uma máquina de secar
roupa, para a Lavandaria Exterior, toldos para a cobertura do
nosso parque automóvel e diversos equipamentos para as
valências de Centro de Atividades Ocupacionais, Centro Social e
Paroquial da Ribeira Seca, Centro Desenvolvimento Infantil, Casa
Leo e Centro Familiar “Estrela do Mar”.
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Imobilizações em curso:
 Requalificação do Recreio Exterior da Creche “O
Despertar” no valor de 20.000,00€
Os trabalhos de requalificação do recreio da Creche “O
Despertar” visam a substituição do piso do recreio.
 Núcleo Museológico da Sede, no valor de 15.000,00€

Relativamente ao financiamento dos Ativos Fixos Tangíveis
(Equipamento Administrativo, Equipamento de Transporte e Outros A.
Fixos Tangíveis) na Área Social, prevê-se que os mesmos sejam
assegurados por Contratos de Cooperação – Valor Investimento,
celebrados com a Direção Regional da Solidariedade e Segurança
Social.
Os gastos orçamentados (exploração e investimento) para a Farmácia,
Lavandaria Exterior e para o conjunto dos serviços e respostas sociais
que compõem esta Misericórdia para o ano de 2021, totalizam a
quantia de 5.834.768.00€, enquanto os rendimentos de exploração e
subsídios ao investimento previstos para o ano de 2021, perfazem o
total de 6.088.758.00€, resultando num excedente financeiro de
253.990,00€.
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