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Plano de atividades do ano 2017

Missão, Visão e Valores

Missão
A Associação Em Contato Tavira tem como missão desenvolver respostas, serviços e
atividades adequados às necessidades da comunidade local, proporcionando a melhoria
do seu bem-estar e qualidade de vida, num espirito de co ajuda entre os serviços
públicos competentes e as instituições particulares de solidariedade social.

Visão
Ser uma instituição de referência, reconhecida pela sua forte ligação à comunidade, pela
qualidade dos serviços prestados e pelo caráter inovador da sua intervenção. Visa
trabalhar de forma proactiva face às necessidades emergentes da comunidade.

Valores
1 – Humanismo
Trabalharmos com e para as pessoas da comunidade, as pessoas em primeiro lugar.
2 – Solidariedade Social
Valores como a solidariedade social, os afetos, as relações de confiança e respeito são
essenciais para a satisfação das necessidades da comunidade.
3- Proximidade
Prestarmos um serviço de proximidade e conhecermos a realidade onde estamos
inseridos, assumindo assim um papel ativo no seu desenvolvimento.
4- Cooperação
Promovermos a valorização e partilha de conhecimentos, trabalharmos em conjunto
com vista à persecução para os mesmos objetivos. O envolvimento de todos e o trabalho
em equipa serão fundamentais para o bom funcionamento da associação.
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3- Inovação
Intervirmos de forma empreendedora, implementando respostas adaptadas às
necessidades identificadas. Valorizarmos o desenvolvimento de competências dos
nossos associados, apostando na atualização constante das estratégias e práticas de
atuação com vista à otimização dos resultados.
5- Profissionalismo
Adotarmos um modelo de intervenção assente na ética, no respeito e na
confidencialidade. A nossa atuação pauta-se pelo cumprimento das responsabilidades,
com rigor e dedicação à comunidade.
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Identificação
ENTIDADE RESPONSÁVEL
Associação Em Contato Tavira

CONTATOS
Largo Tabira de Pernambuco, 8800-456 Tavira
Telefone: 281 322 452
E-mail: aectavira@gmail.com

DIREÇÃO
Presidente - Luís Filipe da Conceição Gago
Vice-presidente - Fernando Jorge Hipólito Horta
Secretária - Sílvia Alexandra Sanches Soares
Tesoureira - Sandra Lourenço Domingos Pacheco
Vogal - José Gonçalves Mateus
Suplentes - Miguel Filipe Ferro do Carmo Pires
António Manuel Gonçalves Dias Madeira
Luís Miguel Lourenço Domingos
Luís Serafim Nunes Madeira
Alexandre Ferreira Figueiredo

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente - José Geraldo Nascimento Barradas
1º. Secretário - Marco Miguel Taveira Figueiredo
2º. Secretário - Humberto de Jesus Lopes Puga

CONSELHO FISCAL
Presidente - Mário Gonçalo da Silva Mestre
1º. Vogal - José Carlos Pereira Rodrigues Mateus
2º. Vogal - Sónia Cristina Cruz Zica
Suplentes - Rita Satiro dos Santos Bravo Chagas
Maria Adelina Fernandes Ramos
Maria Celeste Lopes Vergílio Encarnação
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Introdução

Este plano apresenta-se como um instrumento orientador da atuação da associação ao
longo do 3º trimestre do corrente ano, contendo o programa com as linhas gerais que
irão guiar as atividades e os projetos da mesma.
De referir que a execução das atividades e projetos propostos poderão ser influenciados
por fatores externos e/ou internos, suscetíveis de condicionar o seu desenvolvimento
normal, pelo que, poderão ser adotadas algumas alterações que venham a revelar-se
necessárias, de acordo com os acontecimentos não programados e com novas
atividades, provenientes de eventuais parcerias estabelecidas na comunidade, quer
formais quer informais.
Contudo, na elaboração deste plano de atividades, tivemos presente a razão de
existência da associação que estamos agora inseridos e os seus destinatários, as
atividades que queremos levar a cabo representam o cumprimento da sua missão,
conhecemos as dificuldades que se apresentam, porém, não podemos deixar de ser
ambiciosos nas ações que queremos concretizar, no bem que queremos proporcionar,
otimizando todos os recursos disponíveis e colocando empenho e determinação na
superação de possíveis obstáculos para elevar a Associação Em Contato Tavira.
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Ponto 1 – Organizacional

Descrição do objetivo: Agilizar o funcionamento da associação
Atividades a Desenvolver:
▪

Alteração dos Estatutos, da denominação, da sede social e do Logotipo da
Associação;

▪

Abertura de atividade nas finanças;

▪

Inscrição na Segurança Social;

▪

Encerramento da conta bancária anterior e abertura de nova conta da
associação;

▪

Realização de diligências para efetivação de acordo de cooperação com o
Centro Distrital de Segurança Social para renovação de estatuto de IPSS da
associação;

▪

Elaboração do protocolo de parceria com a União das Freguesias de Tavira
(Santa Maria e Santiago).

▪

Elaboração do protocolo de parceria com a Câmara Municipal de Tavira
(Santa Maria e Santiago).

▪

Realização de Assembleia Geral em novembro.

Recursos Humanos: Direção
Período de realização: outubro a dezembro de 2017

Plano de atividades do ano 2017

Descrição do objetivo: Otimizar o funcionamento da associação

Atividades a Desenvolver:
▪

Realização de protocolo de cedência de edifício para a alteração da sede social
da Associação em Contato Tavira para o Largo Tabira de Pernambuco;

▪

Realização de obras de requalificação e adaptação do espaço para a sede da
associação e espaço para o desenvolvimento de projetos da associação,
nomeadamente projeto Lado a Lado (sénior, infância, juventude) e outros que
possam surgir.

▪

Aquisição de equipamentos logísticos e materiais de desgastes.

Recursos Humanos: Direção
Período de realização: outubro a dezembro de 2017
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Ponto 2 - Recursos Humanos

Descrição do objetivo: Afetação de recursos humanos à Associação
Atividades a Desenvolver:
▪

Celebração de contratos de trabalho para constituir a equipa de trabalho sendo:

➢ Educadora Social;
➢ Animador sociocultural;
▪

Apresentação de candidaturas a Contrato de Isenção Emprego do IEFP, Apoio à
Contratação e Estágios Profissionais nas áreas de auxiliares de serviços gerais e
administrativas;

Recursos Humanos: Direção
Período de realização: outubro a dezembro de 2017

Plano de atividades do ano 2017

Ponto 3 - Sustentabilidade da Associação

Descrição do objetivo: Aumentar o financiamento da Associação.
Atividades a Desenvolver:
▪

Angariar novos sócios;

▪

Candidatura a fundos nacionais e comunitários;

▪

Candidatura a programas de financiamento para projetos de solidariedade
social;

▪

Realização de diligências para acordo de cooperação com o Centro
Distrital de Segurança Social para a criação da resposta social Centro de
Convívio Sénior;

▪

Efetivação de protocolos de cooperação com entidades de administração
local e regional, nomeadamente a Câmara Municipal de Tavira, União
das Freguesias de Tavira e Instituto de Emprego e Formação
Profissional, entre outros.

▪

Negociar parcerias com empresas locais;

▪

Incrementar

parcerias

com

outras

instituições

solidariedade social;

Recursos Humanos: Direção
Período de realização: outubro a dezembro de 2017
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particulares

de

Descrição do Objetivo: Angariação de verbas para a associação.
Atividades a Desenvolver:
▪

Eventos de solidariedade social;

▪

Donativos e mecenatos;

▪

Participação em feiras para venda de produtos produzidos pela associação;

▪

Criação de campanhas solidárias a favor da associação;

Recursos Humanos: Direção/ Técnica de Educação Social /Animadores/Voluntários
Período de realização: outubro a dezembro de 2017
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Ponto 4 - Marketing Institucional

Descrição do Objetivo: Promover a visibilidade da Associação e do
trabalho realizado no exterior

Atividades a Desenvolver:
▪

Criação de um logotipo para a associação;

▪

Criação de conta de correio eletrónico, site e página de rede social;

▪

Divulgação do trabalho realizado através de exposições e dos meios de
comunicação social locais;

Recursos Humanos: Direção
Período de realização: outubro a dezembro de 2017
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Ponto 5 – Projetos a Desenvolver

Projeto Lado a Lado
Descrição do objetivo:
▪

Combater situações de isolamento, solidão e exclusão social da população
sénior da freguesia de Tavira;

Atividades a Desenvolver:
▪

Dinamizar um espaço sénior que abrange a realização das seguintes
atividades:

▪

Oficina de Informática Sénior;

▪

Atelier de artes decorativas;

▪

Aulas de Ginástica Sénior;

▪

Grupo de Cantares Tradicionais;

▪

Grupo de Teatro;

▪

Aulas de Inglês;

▪

Saúde & bem-estar (sessões de esclarecimento/ações de sensibilização
sobre saúde e segurança, caminhadas, etc).

▪

Comemoração de datas festivas e efemérides;

▪

Passeios de interesse cultural;

▪

Encontros interinstitucionais;

▪

Animação comunitária;

Recursos

Humanos:

Direção/

Técnica

de

/Animadores/Voluntários
Período de realização: outubro a dezembro de 2017
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Educação

Social

Ponto 5.1- Atividades a desenvolver no âmbito do Projeto Lado a Lado

ESPAÇO SÉNIOR
Descrição da atividade:
O Espaço de Convívio Sénior será organizado de modo a constituir um tempo de
convivência entre utentes, proporcionando-lhes um espaço agradável para estar,
conversar, lanchar e desenvolver atividades segundo os seus interesses e capacidades.
Objetivos específicos:
▪ Ocupar os tempos livres de forma salutar;
▪ Apoiar as famílias no processo de envelhecimento saudável e bem-sucedido dos
seus familiares;
▪ Fomentar relações interpessoais, laços afetivos e o espirito de entreajuda;
▪ Incentivar a socialização e partilha de saberes e experiências entre participantes;
▪ Contribuir para retardar o envelhecimento e processos de institucionalização;
▪ Desenvolver competências pessoais e sociais;
▪ Incentivar a participação ativa dos séniores na comunidade;
▪ Combater a solidão, o isolamento e a exclusão social;
▪ Contribuir para um envelhecimento ativo e bem-sucedido;
▪ Promover a interação, o convívio e a animação entre os participantes.
Atividades:
▪ Jogos de Mesa (cartas, dominó, damas, xadrez, loto);
▪ Leituras de jornais, revistas e livros;
▪ Diálogos;
▪ Festas de aniversário e outras datas festivas;
▪ Televisão e rádio;
▪ Lanche convívio
▪ Sessão de cinema;
▪ Sessões musicais;
Recursos humanos:
Técnica Ed Social/Animadores/Voluntários;
Período de realização: de outubro a dezembro de 2017, diariamente, entre as 14:00 e
as 18:00 horas.

Número de participantes: 40
Número de sessões de convívio a realizar: 60
Custos previstos: 450,00 €
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ATELIER DE ARTES DECORATIVAS:

Descrição da atividade:
No Atelier de Artes Decorativas serão realizados diversos trabalhos manuais e de
artesanato que visam a ocupação positiva dos tempos livres, gerando momentos de
entreajuda, partilha de saberes, conhecimentos e aprendizagem.
As atividades de artesanato pretendem sobretudo valorizar os conhecimentos dos
participantes em termos de saberes, costumes e tradições, como forma de promover a
identidade desta comunidade e revitalizar hábitos e costumes tradicionais. Estas
atividades resultarão na participação ativa dos séniores, através da elaboração de
elementos decorativos para a comunidade.

Objetivos específicos:
▪ Ocupar os tempos livres de forma salutar;
▪ Estimular a criatividade e o espirito crítico;
▪ Estimular a motricidade fina e a capacidade de concentração;
▪ Promover a autoestima, autoconceito e autoimagem;
▪ Valorizar saberes e conhecimentos dos participantes;
▪ Fomentar o espírito de entreajuda e partilha;
▪ Proporcionar novos conhecimentos e experiências;
▪ Valorizar os séniores na comunidade onde estão inseridos;
▪ Contribuir para o envelhecimento ativo e bem-sucedido;
▪ Promover a interação, o convívio e a animação entre os participantes.
Atividades:
▪ Pintura;
▪ Costura;
▪ Artesanato;
▪ Reciclagem;
▪ -Labores;
▪ Construção de elementos decorativos para a comunidade;
Recursos humanos:
Técnica Ed Social /Animadores/Voluntários;
Período de realização: de outubro a dezembro de 2017, dois dias por semana, entre as
14:30 e as 17:00 horas.

Número de participantes: 25
Número de ateliers a realizar: 20
Custos previstos: 600,00 €
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OFICINA DE INFORMÁTICA SÉNIOR

Descrição da atividade:
Com a realização da oficina de informática procuramos dar oportunidade aos seniores
de aceder às tecnologias de informação e comunicação (TIC), apoiando-os e
capacitando-os para o conhecimento das novas tecnologias, ao mesmo tempo que
estimulamos as suas capacidades cognitivas, reforçando a memória e diminuindo o
isolamento social. Proporcionaremos aos participantes a possibilidade de aprenderem
informática, de partilharem as suas experiências e gostos, num ambiente descontraído e
amigável, contribuindo assim para um envelhecimento ativo e saudável.
A oficina será organizada em módulos de formação onde iremos proporcionar o
conhecimento simplificado e adequado sobre programas de escrita, o funcionamento da
internet, como utilizar o acesso à rede com segurança para ler notícias, trocar e-mails,
aceder a páginas sociais e comunicar com a família.
Objetivos específicos:
▪ Combater a solidão e o isolamento social através das TIC;
▪ Combater a infoexclusão;
▪ Promover a inclusão e literacia digital dos séniores;
▪ Estimular capacidade de concentração e memória;
▪ Aumentar a autoestima e a autorrealização dos participantes;
▪ Contribuir para o envelhecimento ativo e bem-sucedido;
▪ Dotar os participantes de competências informáticas básicas;
▪ Promover a interação, o convívio e a animação entre os participantes.
Atividades:
Aulas de Informática
Recursos humanos:
Animador de TIC;
Período de realização: de outubro a dezembro de 2017, diariamente, entre as 9:00h
e as 13:00 horas.

Número de participantes: 20
Número de aulas a realizar: 120
Custos previstos: 100,00 €
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GINÁSTICA SÉNIOR

Descrição da atividade:
As aulas de ginástica sénior pretendem contribuir para que os participantes possam
sentir-se mais ativos fisicamente e melhorem a sua qualidade de vida, pois sabemos que
o exercício físico é benéfico em todas as idades e no caso dos mais velhos torna-se uma
ferramenta de auxílio para a manutenção da saúde, bem-estar e qualidade de vida, uma
vez que, no decorrer do processo normal de envelhecimento, verifica-se uma perda
significativa de todas as capacidades.
O exercício físico permitirá intervir sobretudo a nível motor, trabalhando aspetos como
a flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora, força, massa muscular e óssea e
também beneficiando os séniores ao nível psicológico. Desta forma a atividade física na
terceira idade constitui-se como um elemento indispensável, também para o retardar o
processo de envelhecimento, ao mesmo tempo que permite contrariar o isolamento a
que estão sujeitos, convivendo numa atividade física própria para a sua idade.
Nas aulas de ginástica sénior pratica-se exercícios adaptados à idade dos alunos, com
bases na ginástica localizada, aeróbica, relaxamento entre outras modalidades.
Objetivos específicos:
▪ Promover o bem-estar físico e mental;
▪ Manutenção das capacidades físicas, coordenação, flexibilidade, equilíbrio,
ritmo massa muscular e óssea;
▪ Estimular aspetos cognitivos (atenção, memoria e perceção);
▪ Prevenção de doenças;
▪ Desenvolvimento da autoestima, autoconfiança e autoconhecimento;
▪ Contribuir para o envelhecimento ativo e bem-sucedido;
▪ Promover a interação, o convívio e a animação entre os participantes.
Atividades:
Aulas de Ginástica
Caminhadas
Recursos humanos:
Professor de Ginástica
Período de realização: de outubro a dezembro de 2017, a realizar duas vezes por
semana, entre as 15:00h e as 15:45 horas.
Número de participantes: 30
Número de aulas a realizar: 60
Custos previstos: 100,00 €
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GRUPO DE CANTARES

Descrição da atividade:
O grupo de cantares tradicionais pretende revitalizar saberes e traduções culturais
ligadas à música, através da recolha de um reportório musical tradicional, pretendemos
juntar um grupo de pessoas para uma experiência musical, lúdica e artística,
sensibilizando-os para a intervenção direta nas atividades culturais e artísticas da
comunidade, no exercício de uma cidadania participativa. O grupo de cantares visa a
realização de ensaios e a apresentação de espetáculos na comunidade.
Objetivos específicos:
▪ Ocupar os tempos livres de forma salutar;
▪ Difundir a cultura local;
▪ Contribuir para o envelhecimento ativo e bem-sucedido;
▪ Desenvolver a auto estima e a criatividade dos participantes;
▪ Desenvolver competências musicais;
▪ Desenvolver competências pessoais, sociais e relacionais;
▪ Fomentar o espírito de entreajuda e partilha de conhecimentos;
▪ Promover a interação, o convívio e a animação entre os participantes.
Atividades:
Ensaios
Atuações culturais
Recursos humanos:
Voluntários
Período de realização: de outubro a dezembro de 2017, a realizar uma vez por semana,
entre as 15:00h e as 16:00 horas.

Número de participantes: 20
Número de aulas a realizar: 12
Custos previstos: 200,00 €
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OFICINA DE TEATRO

Descrição da atividade:
A oficina pretende convocar e juntar, através do teatro, um grupo de pessoas para uma
experiência lúdica e artística. Uma atividade que pretende, que os participantes
aprendam a exprimir-se teatralmente, a (re)lembrar e/ou atualizar experiências já
vividas, (re)conhecer técnicas teatrais ou atualizar as que já se conhecem. Pretendemos
que este seja um trabalho coletivo e que permita a construção de um
espetáculo/exercício final para apresentação pública na comunidade.

Objetivos específicos:
▪ Ocupar os tempos livres de forma salutar;
▪ Difundir a cultura local;
▪ Contribuir para o envelhecimento ativo e bem-sucedido;
▪ Desenvolver a auto estima e a criatividade dos participantes;
▪ Proporcionar desenvolvimento cognitivo, físico e social.
▪ Desenvolver competências de representação;
▪ Desenvolver competências pessoais e sociais e relacionais;
▪ Fomentar o espírito de entreajuda e partilha de conhecimentos;
▪ Promover a interação, o convívio e a animação entre os participantes.
Atividades:
Dinâmicas de Grupo
Ensaios Teatrais

Recursos humanos:
Voluntários
Período de realização: de outubro a dezembro de 2017, a realizar uma vez por
semana, entre as 15:00h e as 16:00 horas.

Número de participantes: 20
Número de aulas a realizar: 12
Custos previstos: 100,00 €
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SAÚDE E BEM-ESTAR

Descrição da atividade:
As

ações

de

saúde

e

bem-estar

visam

a

realização

de

sessões

de

esclarecimento/sensibilização, pretendem dotar os participantes de conhecimentos uteis
ligados à saúde, segurança e proteção dos participantes. Para a realização das mesmas
pretendemos convidar profissionais de diversas áreas e entidades para informar os
nossos participantes com vista a melhorar a sua qualidade de vida.

Objetivos específicos:
▪

Promover o bem-estar e qualidade de vida da população.

▪

Incentivar a adoção de hábitos de vida saudáveis;

▪

Adquirir um maior conhecimento sobre problemas de saúde e segurança;

▪

Reconhecer sinais e sintomas de alguns problemas de saúde;

▪

Conhecer formas de prevenção de doenças;

▪

Interagir em momentos de lazer e animação.

▪

Educar para a saúde;

Atividades:
Ações de sensibilização/informação e esclarecimento
Rastreios

Recursos humanos:
Voluntários de instituições ligadas à saúde e segurança.

Período de realização: de outubro a dezembro de 2017, a realizar uma veze por mês,
entre as 15:00h e as 16:00 horas.

Número de participantes: 40
Número de sessões a realizar: 12
Custos previstos: 300,00 €
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COMEMORAÇÃO DE DATAS FESTIVAS E EFEMÉRIDES

Descrição da atividade:
A comemoração de datas festivas e efemérides pretende comemorar os aniversários dos
participantes e assinalar datas festivas com base nas tradições culturais locais.

Objetivos específicos:
▪

Comemorar o aniversário dos participantes;

▪

Comemorar datas festivas com base nas tradições culturais locais;

▪

Promover a interação, o convívio e a animação entre os participantes.

Atividades:
▪

Comemorar aniversários dos participantes;

▪

Semana do Idoso;

▪

Festa de São Martinho;

▪

Festa de Natal;

▪

Dia de Todos os Santos.

Recursos humanos:
Técnica Ed Social /Animadores/Voluntários;

Período de realização: de outubro a dezembro de 2017.

Número de participantes: 98
Número de eventos a realizar: 22
Custos previstos: 400,00 €
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PASSEIOS, VISITAS CULTURAIS E EXCURSÕES

Descrição da atividade:
Estes passeios têm como objetivos combater a solidão, o isolamento, assim como,
proporcionar a estas pessoas a oportunidade de conviver e conhecer outras
localidades e culturas.

Objetivos específicos:
▪

Combater a solidão e o isolamento;

▪

Promover o conhecimento da freguesia e do país;

▪

Promover o acesso à arte e à cultura;

▪

Promover a interação, o convívio e a animação entre os participantes.

Atividades:
Visitas a locais de interesse;
Teatros;

Recursos humanos:
Técnica Ed Social /Animadores/Voluntários;

Período de realização: de outubro a dezembro de 2017.

Número de participantes: 60
Número de passeios a realizar: 4
Custos previstos: 250,00 €
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ENCONTROS INTERINSTITUCIONAIS

Descrição da atividade:
Estes encontros interinstitucionais pretendem promover o convívio entre utentes das
várias instituições de apoio à terceira idade do concelho, a fim de partilhar experiências,
promover o reencontro de familiares e amigos e o conhecimento de outras instituições
do concelho.

Objetivos específicos:
▪

Estimular o intercâmbio e a troca de experiências;

▪

Promover a interação, o convívio e a animação entre os participantes;

Atividades:
Encontros interinstitucionais

Número de participantes: 40
Número de encontros a realizar: 2
Custos previstos: 200,00 €
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EVENTOS DE ANIMAÇÃO COMUNITÁRIA

Descrição da atividade:
Os eventos de animação comunitária prendem-se com a participação dos idosos na vida
da comunidade através do envolvimento dos mesmos em eventos comunitários, por
forma a que se sintam uteis, valorizados e ao mesmo tempo possam demonstrar à
comunidade que embora idosos podem ter um papel importante na sua comunidade.

Objetivos específicos:
▪

Promover a animação e interação comunitária;

▪

Valorizar tradições culturais;

▪

Incentivar a participação e potenciar a inclusão social através da participação em
atividades de animação comunitária, culturais e recreativas;

▪

Fomentar as relações interpessoais e intergeracionais;

▪

Valorização pessoal e social dos séniores

▪

Contribuir para o envelhecimento ativo e bem-sucedido;

▪

Desenvolver a auto estima e a criatividade dos participantes;

Atividades:
Assinalar datas festivas;

Número de participantes: 200
Número de eventos a realizar: 2
Custos previstos: 300,00 €
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Orçamento

CLASSE 7

RENDIMENTOS

CONTA

RUBRICA

71

VENDAS

72

PRESTAÇÕES SERVIÇOS

TOTAL

Projeto
Lado a Lado

500,00

500,00

6 300,00

6 300,00

721

QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)

3 600,00

3 600,00

722/728

OUTROS SERVIÇOS

2 700,00

2 700,00

73

VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO

0,00

74

TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE

0,00

75

SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

9 100,00

9 100,00

SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

9 000,00

9 000,00

751
7511

ISS, IP

0,00

7512

OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

9 000,00

752

SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES

753

DOAÇÕES E HERANÇAS

754

LEGADOS

0,00

REVERSÕES

0,00

76

0,00
100,00

761

DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

0,00

762

DE PERDAS POR IMPARIDADE

0,00

763

DE PROVISÕES

0,00

764

DE PROVISÕES ESPECÍFICAS

0,00

77

GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR

0,00

78

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

0,00

781

RENDIMENTOS SUPLEMENTARES

0,00

782 / 787

OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS

788

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

0,00

7881

CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES

0,00

7883

IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO

0,00

RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS

0,00

OUTROS NÃO ESPECIFICADOS

0,00

78827884/7887
7888
79

JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES

7

CLASSE 6

CONTA

TOTAL RENDIMENTOS

9 000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

16 000,00

16 000,00

GASTOS

RUBRICA
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TOTAL

Projeto
Lado a Lado

61

CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS

3 000,00

62

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

1 850,00

621

SUBCONTRATOS

622

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

1 850,00

0,00
550,00

550,00

6221

TRABALHOS ESPECIALIZADOS

100,00

100,00

6222

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

200,00

200,00

6223

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

0,00

6224

HONORÁRIOS

0,00

6225

COMISSÕES

6226
6228
623

50,00

50,00

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO

100,00

100,00

OUTROS

100,00

100,00

MATERIAIS

400,00

400,00

50,00

50,00

6231

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO

6232

LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

200,00

200,00

6233

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

100,00

100,00

6234

ARTIGOS PARA OFERTA

6235/623
8
624

OUTROS
ENERGIA E FLUIDOS

0,00
50,00

50,00

0,00

0,00

6241

ELETRICIDADE

0,00

6242

COMBUSTÍVEIS

0,00

6243

ÁGUA

0,00

6248

OUTROS

0,00

625

DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES

0,00

6251

DESLOCAÇÕES E ESTADAS

0,00

6252

TRANSPORTES DE PESSOAL

0,00

6253

TRANSPORTES DE MERCADORIAS

0,00

6258

OUTROS

0,00

626

SERVIÇOS DIVERSOS

0,00

900,00

900,00

50,00

50,00

6261

RENDAS E ALUGUERES

6262

COMUNICAÇÃO

100,00

100,00

6263

SEGUROS

400,00

400,00

6264

ROYALTIES

6265

CONTENCIOSO E NOTARIADO

6266

DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO

0,00

6267

LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO

50,00

50,00

6268

OUTROS SERVIÇOS

100,00

100,00

63

0,00

GASTOS COM PESSOAL

631
6311
6312

REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
REMUNERAÇÕES CERTAS

200,00

9 700,00
0,00

200,00

9 700,00
0,00

0,00

REMUNERAÇÕES ADICIONAIS

0,00

REMUNERAÇÕES DO PESSOAL

7 900,00

7 900,00

6321

REMUNERAÇÕES CERTAS

6 500,00

6 500,00

6322

REMUNERAÇÕES ADICIONAIS

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

632

633
6331

BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
ÓRGÃOS SOCIAIS
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0,00

6332
634

PESSOAL

0,00

INDEMNIZAÇÕES

0,00

6341

ÓRGÃOS SOCIAIS

0,00

6342

PESSOAL

0,00

635
6351
6352
636

ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES
ÓRGÃOS SOCIAIS
PESSOAL
SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS
PROFISSIONAIS

6361

ÓRGÃOS SOCIAIS

6362

PESSOAL

637

GASTOS DE AÇÃO SOCIAL

1 400,00

1 400,00

1 400,00

400,00

400,00

0,00
400,00

400,00

0,00

0,00

ÓRGÃOS SOCIAIS

0,00

6372

PESSOAL

0,00

6381
6382
64

OUTROS GASTOS COM O PESSOAL

0,00

ÓRGÃOS SOCIAIS

0,00

PESSOAL

0,00

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

0,00

641

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

0,00

642

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

0,00

643

ATIVOS INTANGÍVEIS

0,00

65

PERDAS POR IMPARIDADE

0,00

651

DE DÍVIDAS A RECEBER

0,00

652

DE INVENTÁRIOS

0,00

PERDAS EM OUTROS ATIVOS

0,00

653/658
66

PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR

0,00

67

PROVISÕES DO PERÍODO

0,00

68

OUTROS GASTOS E PERDAS

0,00

681

IMPOSTOS

0,00

682/687

OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS

0,00

688

OUTROS GASTOS E PERDAS

0,00

6881

CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES

0,00

6882

DONATIVOS

0,00

6883

QUOTIZAÇÕES

0,00

OUTROS GASTOS E PERDAS

0,00

6884/688
8
689
69

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

6

CLASSE 8

85

CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES

TOTAL GASTOS

1 400,00

0,00

6371

638

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
14 550,00

11 550,00

1 450,00

4 450,00

RESULTADOS

RESULTADOS ANTES IMPOSTOS

Plano de atividades do ano 2017

86

IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO

88

RESULTADO LÍQUIDO
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0,00
1 450,00

4 450,00

