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1. Orçamento 2022
O Orçamento para o ano de 2022 foi elaborado de acordo com a legislação aplicável, nomeadamente
com a Deliberação 102/09, do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, I.P. – Regras de Entrega de
Contas e de Orçamentos e segundo os critérios do Sistema de Normalização Contabilística.

1.1 Pressupostos Gerais
O Orçamento de Exploração apresentado teve como base de trabalho a informação contabilística das
rubricas de gastos e rendimentos realizados até ao mês de Setembro do corrente ano. Obtida esta
informação, o orçamento através de métodos estatísticos, medidas e ações a desenvolver e realidades em
concreto. Foi ainda considerada a conjuntura económica do país e, em particular, a do sector social.
A rubrica de gastos com pessoal foi calculada de forma pormenorizada, uma vez que é a rubrica com
maior peso na estrutura de gastos, tendo por base o atual quadro de pessoal e o que se prevê para o exercício
económico de 2021, com as progressões e promoções relativas ao tempo de serviço. O salário mínimo
nacional (SMN) considerado foi de 705€, representando um acréscimo de cerca de 6% em relação ao ano
anterior, e o aumento considerado para os restantes trabalhadores foi de 3%.
O número de trabalhadores com remuneração considerado no orçamento de 2021 foi de 234 e para o
ano de 2022 estão previstos 244 trabalhadores.
Os gastos de depreciação e amortização foram calculados tendo por base os ativos adquiridos até à
elaboração do orçamento e os que adquirir até ao final de 2022. Foram depreciados de acordo com as normas
em vigor.
As mensalidades dos utentes resultantes das prestações de serviços foram calculadas para a área da
infância com os valores à data da elaboração do orçamento e as da anciania com um acréscimo de 1,5% para
compensar a taxa de inflação considerada e como forma de compensação do aumento do SMN.
Os subsídios resultantes dos acordos com a Segurança Social, referentes às respostas sociais, reportamse aos valores constantes do Compromisso de Cooperação para o Setor Solidário 2021-2022 e acrescidos de
3,5% para compensar o aumento do SMN.
Os subsídios atribuídos aos investimentos foram imputados na mesma proporção das depreciações do
investimento realizado.
Na sua globalidade (rendimentos e gastos), o Orçamento foi elaborado respeitando o princípio da
prudência, devido à atual conjuntura económica/financeira nacional e internacional.
No contexto em que a Organização se insere, é de todo expectável que alguns fatores externos poderão
influenciar a manutenção/diminuição/aumento dos rendimentos e gastos. No entanto, o valor total dos
gastos previsionais eleva-se a 5.364.942€ e o total dos rendimentos previsionais a 5.415.239€, gerando assim
um resultado previsional negativo de 50.296€.
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