APPASSI
Associação Portuguesa para o Serviço Social Internacional
Memorando à proposta de Orçamento para o Ano de 2022
Rendimentos
O total de rendimentos orçamentados para o ano de 2022 são de
distribuídos da seguinte forma:
• Quotizações: 130,00 € - mantido o valor orçamentado para o ano de 2021
•

Subsídio da ISS, IP:138 341,56 € - considerado um aumento de 3.6% tendo
como base o valor do subsídio atribuído em 2021.

•

Apoio IEFP: 6 711,57€ - Apoio inserido na medida Estágios Ativar.PT (Apoio à
Criação de Emprego) referente a uma candidatura aprovada

•

Juros: 100,00€ a título de juros de depósitos a prazo
Gastos

O total de gastos orçamentados para o ano de 2022 são de
seguinte forma:

distribuídos da

1 – Fornecimentos e Serviços Externos
Esta rúbrica apresenta uma proposta anual de gastos de 18 131,89€, tendo sido
contemplado o aumento da renda das instalações da Associação de acordo com o
coeficiente de atualização das rendas para 2022 (0.43%).
Foi registada uma verba de 2 000€ para a prestação de serviços no âmbito do apoio
jurídico.
Na generalidade foram mantidos os valores orçamentados para o exercício de 2021.
2 – Pessoal
Está contemplado o aumento de 1% nos vencimentos do Pessoal e a inclusão de um
estágio no âmbito de candidatura submetida ao Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP). O montante previsional para o exercício de 2022 é de 120 651,24€.
3 – Amortizações
O valor previsto no Orçamento para 2022_ 2 000€
4 – Outros Gastos da Exploração
Foi orçamentada a verba de 1 550€ relativa à quota anual a favor do Serviço Social
Internacional (Secretariado-Geral) e a verba de 2 950€ para gastos a ocorreram com a
divulgação e fortalecimento dos objetivos e da imagem da Associação em eventos a
serem organizados. O montante previsional desta rúbrica ascende a 4 500€.
Assim o montante previsional dos gastos correntes e o montante previsional de
rendimentos correntes apresentam para o ano de 2022 igual valor:
,
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APPASSI
Associação Portuguesa para o Serviço Social Internacional
A verba orçamentada a título de investimento é de

, destinando-se à aquisição

de um computador (500€), de mobiliário (2 500€) e de software específico (3 000€) que
cumpra, facilite e simplifique o cumprimento do RGPD (Regulamento Geral de Proteção
de Dados) garantindo a conformidade com o regulamento, assegurando que os dados
pessoais são processados de acordo com as diretrizes definidas.
Lisboa 18 de novembro de 2021
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