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A Missão do Centro de Promoção Juvenil:  

PROMOVER A PLENA SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 

 

A Direção do Centro de Promoção Juvenil (CPJ) apresenta o relatório de contas, 

respeitante ao ano de 2017, que se refere à gestão da Casa de Acolhimento 

denominada CASA DA ESTRELA, única resposta social atualmente sob 

administração desta Instituição. 
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RELATÓRIO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2017 

O ano de 2017 foi um ano de grandes mudanças na Casa da Estrela, tendo-se refletido 

num período particularmente exigente para todas as equipas do Centro de Promoção 

Juvenil.  

Salienta-se o facto de se ter finalmente dado por concluído um longo e exaustivo processo 

de fiscalização por parte da Segurança Social e de se ter dado início à restruturação da 

atividade da Casa da Estrela, nomeadamente através da divisão das instalações em duas 

unidades residenciais, de 16 educandas cada. 

O impacto destas mudanças, bem como de outros fatores que serão devidamente 

explicitados ao longo deste relatório, contribuíram para que se registasse um resultado 

líquido negativo, em 2017, com um valor de 44.968 euros. 

 

 

A dimensão deste resultado negativo é justificado, em parte, por eventos pontuais, que 

ocorreram especificamente no ano de 2017 e que não se repetirão nos anos seguintes. 

Estão em causa os seguintes desvios, no valor de 24.187 euros: 

 Redução na Receita, decorrente da diminuição do número de educandas durante o 

processo de fiscalização da segurança social; 

 Aumento de Gastos com o Pessoal, pela saída negociada de um colaborador, no 

final de 2017 e, pela remuneração de órgãos sociais que foi sendo realizada ao 

longo desse ano. 

 

 

De salientar que a Direção Executiva da Casa da Estrela foi alterada em janeiro de 2017, 

tendo passado a ser assegurada pela Srª Tesoureira (até à data, aquela função era 

assegurada pelo Sr. Presidente do CPJ). Foi efetuada uma passagem de pasta durante o 

ano de 2017, para garantir o correto funcionamento da organização. 

Orçamento Real Real vs Orç

237 € -44 968 € -45 205 €

Resultados Líquidos

2017
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Resta assim, por justificar, um valor negativo de € 21.023 de desvio nos Resultados 

Líquidos e que se explana, seguidamente, pela análise detalhada dos valores das contas 

de Custos e Proveitos. 

 

Verifica-se que o valor realizado em Proveitos é superior ao orçamentado para o período, 

em € 5.868. A diminuição do subsídio por parte da Segurança Social, foi compensada pelo 

acréscimo verificado nas restantes rubricas de Rendimentos e Ganhos. 

Fica então claro que o desvio refletido nos Resultados do Exercício advém do acréscimo 

de custos para a instituição: 

 

Orçamento Real Variação Desvio

561 070 €    566 937 €    5 868 €         1%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 12 515 € 13 534 € 1 019 € 0 €
   Quotas de utilizadores 12 000 € 12 614 € 614 € 5%

   Quotizações e joias 515 € 920 € 405 € 79%

SUBSÍDIOS,  DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 380 700 € 370 269 € -10 431 € -3%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 166 654 € 181 841 € 15 187 € 9%
   Rendas e Outros Rend Prop Investimento 142 654 € 144 882 € 2 228 € 2%

   Correções períodos anteriores 0 € 1 212 € 1 212 € -

   Donativos Banco Alimentar 12 000 € 13 448 € 1 448 € 12%

   Donativos em dinheiro e espécie 12 000 € 22 299 € 10 299 € 86%
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 1 200 € 1 293 € 93 € 8%

PROVEITOS 2017

CUSTOS

Orçamento Real vsReal 2017 Desvio%

560 833 €    611 906 €    51 073 €       9%

CUSTO DOS INVENTÁRIOS V. E MATÉRIAS CONSUMIDAS 45 500 € 50 333 € 4 833 € 11%

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 105 450 € 117 681 € 12 231 € 12%

   Serviços Especializados 32 050 € 24 000 € -8 050 € -25%

   Materiais 2 500 € 6 908 € 4 408 € 176%

   Eletricidade 8 800 € 13 941 € 5 141 € 58%

   Combustíveis/Gás 9 400 € 2 583 € -6 817 € -73%

   Água 7 200 € 7 660 € 460 € 6%

   Deslocações e Estadas 9 000 € 12 947 € 3 947 € 44%

   Rendas e Alugueres 7 600 € 7 927 € 327 € 4%

   Comunicação 5 600 € 3 188 € -2 412 € -43%

   Seguros 4 800 € 3 642 € -1 158 € -24%

   Contencioso e notariado 500 € 0 € -500 € -100%

   Limpeza, higiene e conforto 5 000 € 8 527 € 3 527 € 71%

   Outros serviços/Despesas com Educandas 13 000 € 23 577 € 10 577 € 81%

   Iva não dedutível 2 786 € 2 786 €

GASTOS COM O PESSOAL 387 164 € 414 666 € 27 502 € 7%

OUTROS GASTOS E PERDAS 0 € 477 € 477 €  

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 4 426 € 4 058 € -368 €  

DEPRECIAÇÕES 17 281 € 23 339 € 6 058 € 35%
IMPOSTOS 1 000 € 1 351 € 351 € 35%

CUSTOS 2017

2017
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Verificou-se um acréscimo de €51.073 nos custos, sendo que mais de metade é justificado 

pelo desvio na rubrica de Gastos com o Pessoal. 

As Depreciações viram o seu valor aumentado em €6.058, face ao orçamentado, devido 

aos investimentos que foram efetuados em obras, equipamentos e mobiliário, no processo 

de restruturação da Casa da Estrela. 

Acresce ainda que, o Custo das Matérias Consumidas e os Fornecimentos e Serviços 

Externos são responsáveis por um desvio (conjunto) de €17.070, existindo uma grande 

variabilidade de impactos ao nível das várias rubricas que os compõem. 

Por forma a tornar possível uma melhor compreensão dos desvios verificados, apresenta-

se um gráfico que explicita as várias componentes que os justificam.  

Parte-se do valor de Resultados que foi orçamentado (€237) até ao valor efetivamente 

realizado em 2017 (-€44.968), apresentando as várias componentes que contribuem para 

o desvio verificado, sendo que as primeiras representam os contributos negativos para os 

Resultados Líquidos e, as últimas, as ocorrências que contribuíram positivamente. 
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Nos Gastos com Pessoal, para além do que já foi referido, acresceram ainda os custos 

decorrentes dos ajustamentos necessários à nova estrutura residencial da Casa da 

Estrela, como, por exemplo, subsídio de turno, jornada contínua e reforço da equipa 

educativa, para além do aumento salarial de 1% que foi negociado adicionalmente para as 

restantes equipas. 

No que se refere às despesas com Educandas, a grande parcela decorre do aumento de 

gastos em saúde, como psicólogos, médicos, terapias e medicação. 

As despesas com alimentação, higiene, limpeza e materiais são analisadas em 

conjunto, uma vez que está ainda em implementação um sistema que permita a 

identificação direta dos custos de cada uma das rubricas; após análise detalhada do 

sistema de inventário, foi possível identificar que existiu um acréscimo de cerca de 32% 

nos gastos com alimentação causada, em grande parte, pelo crescimento de número de 

refeições fornecidas (+22% face a 2016). O custo médio por refeição cresceu cerca de 8%. 

Ainda nesta rubrica, deve ser salientado que, uma parcela do desvio verificado é 

justificado pelo facto de não ter sido possível alcançar o nível de redução de custos 

previsto no orçamento para 2017, face ao consumo de 2016. 

Os desvios negativos verificados na rubrica de Transportes e Deslocações, são devidos 

em igual proporção, entre educandas, funcionários e órgãos sociais. 

Já no que se refere aos desvios que impactam positivamente os Resultados Líquidos, é de 

salientar as reduções de Custos que se conseguiram obter por via da renegociação dos 

contratos em vigor (vigilância, comunicações, …); apesar de ainda existirem serviços que 

carecem de análise e negociação, são já visíveis os resultados de uma ação concertada 

no sentido de reduzir custos de forma estrutural.  

Verificaram-se desvios positivos nas Receitas, tendo existido alguns donativos pontuais de 

elevado valor que não é expectável repetirem-se no curto prazo; no entanto, o 

desenvolvimento de ações de divulgação da instituição, de angariação de fundos/bens e a 

construção de parcerias, são uma parcela importante da ação da Casa da Estrela que 

deve ser empreendida de forma continuada. Foi a partir destas premissas que se construiu 

um plano de comunicação para o ano 2017 que, pretendemos, continue a ser 

desenvolvido e melhorado em 2018. 
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Conclusão 

A demonstração de resultados do final do ano de 2017 regista um resultado líquido 

negativo de 44.968 euros. Este resultado negativo é justificado, em 24.187 euros, por 

eventos pontuais, que ocorreram especificamente no ano de 2017, que não se repetirão. 

Enquanto a evolução positiva das receitas atenua ligeiramente o resultado negativo 

verificado, são as diversas rubricas de custos que apresentam desvios negativos 

estruturais e que justificam os € 21.023 de Resultados Líquidos negativos. 

Apesar de todos os colaboradores terem já incutido um sentido de responsabilidade de 

controlo de gastos, a mobilização de recursos adequados aos objetivos traçados pelo CPJ, 

determina um custo mensal por educanda elevado. 

Considerando que a generalidade dos gastos inerentes à atividade da Casa da Estrela, 

são imputáveis ao cumprimento da Missão, calcula-se um custo mensal por educanda 

(com uma frequência média de 32), de cerca de 1.593 euros. 

O aumento significativo dos rendimentos decorrentes da eficiente rentabilização do 
património da instituição, a par da contenção de despesas, deverá ser o trajeto desenhado 
para 2018, como espelha o orçamento aprovado por esta Assembleia em novembro de 
2017.  
 
Encontram-se nos arquivos da Instituição todos os documentos que suportam as contas 
agora apresentadas e que os associados podem consultar, nos termos constantes nos 
Estatutos. 
 
 

A Direção 

 
Manuel de Melo Gomes 

Patrícia Henriques  

Catarina Mota 

Anabela Aleixo 

João Quadros 


