Memória Justificativa
1. O

orçamento

de

2022

da

MP

Solidário,

Instituição

Particular

de

Solidariedade Social, enquanto instrumento de gestão, procura prever os
gastos de acordo com o plano de atividades aprovado para o mesmo ano,
que se anexa, sendo um orçamento de continuidade em relação aos anos
anteriores.
2. O facto de estarem a ser recebidos do Estado valores relativos à
consignação de 0,5% do IRS liquidado por contribuintes que tenham
optado por atribuir a sua quota a esta associação, permite-nos antever
novos recebimentos em termos similares e em quantitativo equivalente à
média dos últimos anos (€13.000,00), assim como antevemos que o valor
das quotizações se deverá manter ao mesmo nível do ano passado
(€3.000,00).
3. Como até aqui, parte significativa da atividade da associação continuará a
consistir fundamentalmente na solidariedade social, através do apoio a
pessoas carenciadas, preferencialmente crianças e idosos, bem como na
colaboração em actividades levadas a cabo por outras organizações que
têm objetivos similares à MP Solidário.
4. Pretende-se continuar a implementação de um projeto que passe pelo
acesso dos associados a serviços de apoio domiciliário em condições
vantajosas (fundamentalmente através de protocolos com instituições que
prestem serviços nesta área).
5. Deste modo o orçamento para 2021 traduz-se, no lado das receitas, numa
previsão de manutenção do valor das quotas dos associados e do valor
resultante da consignação do IRS, e, no lado das despesas, em despesas
de deslocação ou de logística, e quanto ao apoio social a crianças e jovens
carenciados, no pagamento de colónias de férias, gastos relacionados com
visitas lúdico-pedagógicas, na aquisição de prendas, pagamento dos
transportes e dos bilhetes das festas de Natal a organizar pelo SMMP nas
quatro regiões judiciais e no apoio social a situações pontuais de carência
económica grave.
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ORÇAMENTO 2022
Código
de
contas

Designação

Anualização
de valores

Correções
por reduções
/ aumentos

Orçamento
do ano

72 Prestações
721 Quotizações

3.000,00

78 Outros rendimentos e
ganhos
7888 Donativos

13.000,00

Imposto IRS

62 Forn. e serviços externos
62238 Outros forn. e serviços
externos
622381 Deslocações

1.000,00

622382 Logística

2.000,00

62123 Colónias de férias

3.000,00

68 Outros ganhos e perdas
6888 Apoio social

10.000,00

81 Resultados operacionais

0,00

88 Resultados líquidos

0,00
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