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INTRODUÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014

Nos dias de hoje, qualquer Instituição ou Entidade tem como dever a apresentação de contas,
sendo esta apresentação da responsabilidade dos respectivos Corpos Gerentes. Numa
Instituição como a Santa Casa da Misericórdia de Sines, e num contexto de crise económica e
financeira, a apresentação de contas reveste-se de uma maior importância e revela-se uma
tarefa ainda mais exigente e crucial devido ao aumento exponencial dos problemas e desafios
sociais e à diminuição das comparticipações familiares.

Assim, a preparação deste documento teve como alicerces o rigor e a fiabilidade pois só assim
é possível demonstrar a realidade da Instituição.

A juntar a tudo isto importa referir que a Santa Casa da Misericórdia de Sines procura inovar,
melhorando e valorizando os serviços prestados aos utentes. Acresce, ainda, que no âmbito do
plano para a sustentabilidade no triénio 2013/2016, foi dada uma especial atenção a dois eixos
fundamentais: consolidação organizacional e profissionalização da gestão.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Em 2014 a Misericórdia de Sines celebrou 498 anos no dia 22 de Fevereiro. Como
habitualmente o dia foi assinalado de forma especial entre utentes, colaboradores, familiares,
irmãos, voluntários e amigos da Santa Casa, num total de 150 participantes que encheram o
Salão Social. Além do tradicional Bolo de Aniversário e dos “Parabéns a Você”, o programa da
festa de Aniversário da Misericórdia incluiu um discurso do atual Provedor da Instituição, Luís
Venturinha, uma homenagem às 3 funcionárias que em 2013 completaram 25 anos de serviço
e a atuação dos “Tem avondo”, um conjunto musical que faz parte do Grupo de Animação
Cultural de São Domingos e que assenta o seu repertório em canções tradicionais alentejanas.
A terminar a festa realizou-se um lanche convívio entre os presentes.

No dia 30 de Março realizou-se em Sines um Jogo de Hóquei solidário que colocou frente-afrente o Hóquei Clube Vasco da Gama e o Benfica B numa partida a contar para a 3ª Divisão
do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins. A receita do jogo, 575€, reverteu na totalidade
para os meninos do lar “A Âncora”. O resultado final do jogo foi de 4-1, venceu o Vasco da
Gama e o Pavilhão Municipal dos Desportos de Sines apresentou casa cheia.

Em Abril, mais precisamente no dia 6 realizou-se mais uma edição da Procissão do Senhor dos
Passos, uma organização da Santa Casa da Misericórdia de Sines em conjunto com a
Paróquia local. Esta procissão incluiu dois cortejos, o do Senhor dos Passos e o da Senhora
das Dores, que percorreram as ruas da cidade de Sines numa manifestação de fé
reconstituindo os últimos passos de Jesus. Muitos fiéis participam nesta Procissão que
habitualmente é conduzida pelo padre José Pereira e pelo padre Abílio Raposo.

Também no mês de Abril e após remodelação do serviço e aquisição de equipamentos através
de Fundos Comunitários a Santa Casa abriu o serviço de Fisioterapia ao público em geral.
Assim, quem necessite de tratamentos de fisioterapia pode recorrer à Santa Casa da
Misericórdia de Sines de segunda-feira a sábado, das 12:00 às 20:00, mediante marcação.
Esta é mais uma valência da Instituição que vem aumentar a acessibilidade dos utentes da
Instituição, e da população em geral, a serviços de reabilitação preventiva e curativa.

Ao longo de todo o ano o Serviço de Animação Sociocultural organizou diversas iniciativas
entre as quais passeios ao exterior, bailes e atividades lúdicas no Salão Social. Nesta área é
de destacar um Desfile de Moda Sénior organizado no dia 3 de Dezembro em parceria com o
Banco de Voluntariado. Cerca de 30 utentes dos lares e centro de dia, entre homens e
mulheres desfilaram vestidos de gala, numa tarde bastante animada. Assistiram a este desfile
de moda sénior vários utentes, familiares e colaboradores da Instituição.
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No mês de Dezembro as Comemorações de Natal marcaram o dia-a-dia da Misericórdia. Entre
visitas de alunos das escolas do concelho, distribuição de presentes, atuações do Grupo Coral
da Instituição, jantar de colaboradores e entre órgãos sociais e utentes, houve também lugar
para o teatro. Este ano, na Festa de Natal da Instituição o Grupo Coral representou o musical
Triste Fado, uma pequena peça escrita por colaboradores da Santa Casa, baseada numa
história de amor entre um pescador e uma varina. Ao longo da peça foram apresentadas várias
músicas conhecidas do imaginário dos utentes, que muito apreciaram esta apresentação
original.

Além destes, outros aspetos marcaram o ano de 2014, entre eles várias ações de formação
interna e externa, as obras do novo Lar Prats Sénior, que seguiram a bom ritmo, o Prémio do
BPI que contemplou a Misericórdia com 10000€ para complementar o serviço de
teleassistência no apoio domiciliário e adquirir equipamento de estimulação sensorial. Através
de financiamento comunitário foi também possível a aquisição de uma nova carrinha para o
Serviço de Apoio Domiciliário.
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ANÁLISE ECONOMICA E FINANCEIRA

ANÁLISE ECONÓMICA
A situação económica da Santa Casa da Misericórdia de Sines, no exercício de 2014, evidencia uma
evolução em termos de rendimentos e gastos, a qual reflete a atividade desenvolvida pela
Instituição, a concretização dos objetivos e o planeamento idealizado.

O resultado líquido, positivo, do exercício, cifrou-se em 64.357,10 €.

Em termos de estrutura de rendimentos e gastos, apresenta a composição seguinte:

Rendimentos e Ganhos
(em euros)
Rubricas

2014

2013

Variação

Vendas e serviços prestados

1.551.095,24 1.532.113,12

1,24%

Subsídios à exploração

2.212.333,85 2.072.819,72

6,73%

Outros rendimentos e ganhos
Juros e rendimentos similares obtidos
TOTAL

341.294,02

337.839,18

1,02%

768,32

3.338,28

-76,98%

4.105.491,43 3.946.110,30

4,04%

Gastos e Perdas
(em euros)
Rubricas
Custo das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas

595.485,13

571.315,91

4,23%

Fornecimentos e serviços externos

823.967,03

779.221,65

5,74%

2.393.219,45 2.315.350,85

3,36%

Gastos com o pessoal
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Outros gastos e perdas
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Juros e gastos similares suportados
TOTAL
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2014

2013

Variação

12.969,57

21.812,05

-40,54%

0

300

-100,00%

14.643,78

26.372,22

-44,47%

184.811,78

179.538,18

2,94%

16.037,59

20.286,74

-20,95%

4.041.134,33 3.914.197,60

3,24%
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ANÁLISE FINANCEIRA

Da análise ao balanço, constata-se o equilíbrio da estrutura financeira da Santa Casa da
Misericórdia de Sines relativamente ao exercício de 2014, sustentado pelos rácios de
autonomia financeira, apurado em cerca de 59%, de dependência financeira em cerca de 41%
e o rácio de solvabilidade total apurado em cerca de 1,47 %.
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Períodos
Rubricas

Orçamentado

Real

Diferença

Vendas e serviços prestados

1.545.500,00

1.551.095,24

Subsídios, doações e legados à exploração

2.005.650,00

2.212.333,85 206.683,85

Variação

5.595,24

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

643.500,00

595.485,13

-48.014,87

Fornecedores e serviços externos

727.424,00

823.967,03

96.543,03

1.984.450,23 2.393.219,45 408.769,22

Gastos com o pessoal
Provisões (aumentos / reduções)

5.000,00

12.969,57

7.969,57

0

0

0,00

Provisões específicas (aumentos / reduções)
Outros rendimentos e ganhos

58.000,00

Outros gastos e perdas

22.600,00

14.643,78

-7.956,22

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

226.175,77

264.438,15

38.262,38

Gastos / reversões de depreciação e de amortização

157.700,00

184.811,78

27.111,78

68.475,77

79.626,37

11.150,60

0,00

768,32

768,32

Juros e gastos similares suportados

30.000,00

16.037,59

-13.962,41

Resultado líquido do período

38.475,77

64.357,10

25.881,33

Resultado Operacional
Juros e rendimentos similares obtidos

341.294,02 283.294,02

(em euros)
Rubricas

Orçamentado

Real

Real em
curso

Variação

33.788,50 1.869.454,69

-99,30 %

383.649,00

58.832,33

0,00

-84,67 %

Equipamento de Transporte

23.500,00

26.202,58

0,00

11,5 %

Equipamento Administrativo

50.000,00

4883,89

0,00

-92,23 %

153.361,00

22752,48

5.569,42

-85,17 %

5.582.500,00

54.629,85

461.982,20

-99,02 %

Edifícios e Outras Construções
Equipamento Básico

Outros Ativos Fixos Tangíveis
TOTAL
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A variação negativa de 99,02 % apresentada deve-se essencialmente a Projetos que não estão
concluídos como o Lar Prats Sénior.

Proposta:

Nos termos do relato e das contas apresentadas em anexo, a Mesa Administrativa da Santa
Casa da Misericórdia de Sines propõe à Mesa da Assembleia-geral o seguinte:


Que seja aprovado o Relatório e Contas do ano de 2014;



Que o Resultado Líquido do Exercício seja integrado na rubrica de Resultados
Transitados;



Que seja aprovado um voto de louvor às entidades, colaboradores internos/externos e
amigos, que com a Instituição colaboraram e sem os quais a gestão relatada não seria
possível.
Sines, 05 de Março de 2015

A Mesa Administrativa:

__________________________________________
(Luís Maria Venturinha de Vilhena – Provedor)

__________________________________________
(João Fernando Matos Vinagre – Vice Provedor)

__________________________________________
(Maria do Céu Jesus Fonseca Afonso – Tesoureiro)

__________________________________________
(Carlos Alberto do Rio Salvador – Secretário)

__________________________________________
(Ana Maria Vilhena Pereira – Vogal)
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