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Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Ajuda

1. Enquadramento

O Centro Social da Paróquia de Nossa Senhora da Ajuda é uma pessoa jurídica canónica de

natureza pública, sujeita em Direito Canónico de obrigações e de direitos consentâneos  com índole

de instituto da Igreja Católica.

Segundo o Direito Concordatário resultante,  quer da Concordata de 07/05/1940, quer da

Concordata de 18/05/2004, o Centro é uma pessoa jurídica canónica constituída por decreto da

autoridade eclesiástica, que o Estado Português reconhece personalidade jurídica civil.

 Segundo o Direito Português, o centro é uma pessoa coletiva religiosa reconhecida como 

Instituição Particular de Solidariedade Social, qualificada como Institutos de organizações ou 

Instituições da Igreja católica, devidamente inscrita no competente registo das IPSS, sob o nº55, a 

fls. 69 do livro das Fundações e Centros Paroquiais, que adopta a forma de Centro Social Paroquial.

Continuamos com o objetivo principal de apoio à  pessoas idosa e/ou pessoa com idade

avançada  mantendo  o  contacto  de  proximidade  com  os  idosos  da  freguesia,  neste  caso  em

particular, a 24 idosos. 

Como consequência da pandemia foram extintos  os frequentes encontros semanais (3ª  e

5ªfeiras) havendo a necessidade de passar a atividade do centro pela visita permanente às habitações

dos mesmos. Desta  forma pretende-se não só fazer  o acompanhamento do estado sanitário dos

mesmos, a necessidade de deslocações a farmácia e afins e também o estado e manutenção da saúde

física e mental. 

A luta contra a solidão, o estímulo pela manutenção das AVD (atividades da vida diária) com

consequências positivas na sanidade física e mental acarretam para o Centro Social e Paroquial um

conjunto de despesas fixas e agravado pela pandemia com o aumento do número de deslocações

domiciliárias  e  além  do  aumento  da  frequência  de  transportes,  aquando  da  possibilidade  de

encontros, pela limitação do número de passageiros. 
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Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Ajuda

2. Constituição dos Órgãos Sociais
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Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Ajuda

3. Balanço e Contas

O aumento de despesa resultante do descrito no enquadramento fez aumentar as despesas num valor
superior ao número de receitas. 

A direção optou por não comprometer a função e missão da instituição e espera no ano de 2021 
aumentar o numero de receitas por contributos e apoios públicos ou privados de formas a equilibrar 
o balanço anual. 

Saliente-se que para já não está comprometido o balanço plurianual da instituição.

No quadro a seguir apresentado estão refletidas as despesas e receitas gerais do ano transato.

Relatório de Contas 2020

Receitas Despesas
ISSA: Valor Instalações: Valor
Apoio 1 301,74 € Eletricidade 746,29 €

Água 212,80 €
Outras: Outros 0,00 €
Eventos 0,00 €

Contributos 0,00 €
Viaturas:
Combustível 246,77 €
Manutenção 480,62 €
Seguros 261,39 €
IMI 382,98 €

Inspeção 31,97 €
Outros

Bens Alimentares 550,42 €
Eventos 0,00 €

Licenciamento Obra 185,00 €

Total 1 301,74 € Total 3 098,24 €
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4. Orçamento Previsional

De forma a que se proceda a um planeamento estruturado e calculado coloca-se neste ponto 

o planeamento da atividade a desenvolver e cujo quadro a seguir reflete as despesas e receitas 

previsionais.

Desta forma se apresentam em traços gerais os objetivos para o ano de 2021:

• retoma dos encontros bissemanais na sede ( caso as condições sanitárias o permitam);

• visitas semanais a cada um dos idosos;

• retoma das visitas e deslocações a locais emblemáticos da ilha em colaboração com a 

CMPD, ou seja passeios exteriores ( caso as condições sanitárias o permitam);

• realização de atividades de estimulação cognitiva (jogos diversos; trabalhos manuais; entre 

outros);

• estimulação sensorial e psicomotora (sessões de fisioterapia);

• atividades socioculturais (comemoração de datas festivas, como aniversários, dia da Mãe, 

dia de Halloween;

• atividades de cariz religioso;

• atividades de estimulação da autonomia (treino de atividades de vida diária);

• atividades de expressão (artes plásticas) e outras atividades ocupacionais. 
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Orçamento Previsional  2021

Receitas Despesas
ISSA: Valor Instalações: Valor
Apoio 1 301,74 € Eletricidade 746,29 €
CMPD ? Água 212,80 €
Outras: Outros 0,00 €
Eventos ?€

Contributos ?€
Viaturas:
Combustível 500 €
Manutenção 480,62 €
Seguros 261,39 €
IMI 382,98 €

Outros
Bens Alimentares 750,00 €

Eventos 100,00 €
Materiais Diversos 200,00 €

Total 1 301,74 € Total 3634,08
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5. Considerações Finais 

Para levar a cabo o projecto do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da

Ajuda a direção recorreu ao apoio financeiro do governo regional através de um acordo de

cooperação financeiro com o Instituto de Acção Social, sendo a gestão financeira do lar

realizada com o máximo de rigor  para  que os  serviços  de alimentação,  cuidados de

higiene  e  conforto,  ocupação  e  lazer,  transportes,  entre  outros  serviços  estejam

assegurados com o máximo de qualidade exigida e esperada. 

O lar consagra a sua intervenção em prol do superior interesse e bem-estar do

idoso, proporcionando os serviços conducentes coma condição económica e financeira do

mesmo. 

A equipa da direção pauta-se pela constante exigência e qualidade e dedicação

dos serviços prestados, fomentada por uma cultura de espírito e acção em sintonia onde

se  desenvolve  uma  intervenção  onde  a  participação  de  todos  é  valorizada  e  cujo

altruismo.
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