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Ano de 2019

Conta 72 Prestações de serviços
Receitas que se prevê receber com prestações de serviços de:
Centro de dia
Apoio domiciliário
Quotizações e Jóias
Atividades culturais e recreativas
Conta 75 Subsídios, Doações e Legados à Exploração
Receitas que se prevê receber, do acordo de cooperação entre a AISI e a Segurança Social:
Receitas que se prevê receber com subsídios de protocolos com a Câmara Municipal de Cascais:
Conta 78 Proveitos Financeiros

47.000,00
85.000,00
3.000,00
1.000,00

117.000,00
83.000,00
500,00

Conta 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Verba que julgamos ser necessária para aquisição de géneros alimentícios para fornecimento de
refeições aos utentes:

-22.000,00

Conta 62 Fornecimentos e serviços externos
Verbas que julgamos ser necessária para o pagamento de despesas de:
Serviços e trabalhos especializados
Materiais
Energia e outros fluidos
Serviços diversos

-20.000,00
-13.000,00
-12.000,00
-13.000,00

Conta 63 Custos com o pessoal
Verba destinada ao pagamento do pessoal, incluindo subsídios de férias, subsídio de Natal e
Encargos com a Segurança Social, que consta de; Cozinheira, Auxiliares de cozinha, técnicos
sociais e pessoal de apoio domiciliário, empregados de limpeza, motoristas e seguro de acidentes de
trabalho:
-196.000,00
Conta 68 Outros gastos e perdas
Verba prevista para pagamento do Imposto de circulação donativos e outros:

-14.000,00

Conta 64 Amortizações
Verba prevista para amortização do imobiliário de acordo com as taxas legais em vigor:

-41.500,00

Conta 81 Resultado Líquido do Período orçamentado:

5.000,00

PLANO DE ACTIVIDADES
Resumo

Serviço de apoio domiciliário
A AISI continua a responder as necessidades do apoio domiciliário, a nível da Freguesia de Alcabideche e Cascais.
Tipo de Serviços:
de Ajudas técnicas, Higiene Pessoal, Alimentação, tratamento de Roupa e Limpeza da Habitação a 39 utentes mês.
A AISI continua a apostar no alargamento da plataforma SAD, com trabalhos de parcerias com outras
entidades, que permite obter um resultado muito positivo a nível global, para uma melhor intervenção no
apoio aos seus utentes.
Centro de dia / Centro de Convívio
Utentes mensais média de 20 e 30 respectivamente.
Programas sócio cultural para prevenção do isolamento do idoso.
Promover a auto estima do Idoso.
Incentivar o Idoso a desenvolver trabalhos e passatempos de lazer.
Partilha inter-geracional (crianças e idosos).
Contribuir para o retardamento da institucionalização do idoso.
Proporcionar serviços adequados à satisfação das necessidades dos utentes.
Festa de aniversário da associação.
Almoço de Natal.

Cantina Social
A AISI participa no programa da cantina social da Segurança Social, presta os serviços de refeição a
diversas famílias carenciadas, numa média de 50 pessoas.

Programa Alimentar
A AISI em parceria com a Câmara Municipal de Cascais disponibiliza as suas instalações e equipamento
para o programa alimentar aos alunos do primeiro ciclo numa média de 10 alunos.

Sistema de segurança alimentar
Continuação da implementação do sistema alimentar, com protocolo entre a Associação e
Vicentinos/Capela de Murches.
Distribuição de alimentos e artigos domésticos.

