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Relatório de Contas de 2018
À semelhança de anos anteriores, as contas do ano de 2018 não apresentam desvios
muito significativos, na sua generalidade. Apenas algumas rubricas apresentam
maiores desvios que, de certa forma, foram compensados por outras.
Assim sendo, passaremos a discriminar, de uma forma mais pormenorizada, as várias
rubricas da Receita e Despesa:
Receita:
Em relação às Quotas de sécios, o valor orçamentado foi de 1.000€. A receita foi de
1.098€. Verifica-se um desvio positivo de 98,00€, o qual realçamos.
No que toca ao apoio da União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista,
orçamentámos o valor de 900,00€. No entanto, este ano de 2018, não nos foi atribuida
qualquer verba por parte da desta entidade. Sabemos que houve atrasos na concessão
destes apoios às Associações, por parte da União de Freguesias de Santa Eufémia e
Boa Vista, pelo que é expectável que no início do ano de 2019, nos seja atribuído o
referido apoio referente ao ano de 2018.
Relativamente aos donativos oriundos das mensalidades do ARitato (jovens que
frequentam a nossa Oficina de Teatro), orçamentámos 2.000,00€, e o valor
efetivamente recebido foi de 2.083,75€. Existe, portanto, um desvio positivo de
83,75€.
No que se refere aos donativos das entidades privadas, previmos uma receita de
1.500,00€ e o valor efetivamente angariado foi de 2.745,00€. Verifica-se, portanto, um
desvio positivo de 1.245,00€.
Destacamos nesta rubrica, o donativo de 1.000,00€ que a Fundação Caixa Agrícola de
Lelria nos atribuiu, à semelhança dos últimos anos.
De realçar ainda, a atribuição de um donativo no valor de 1.000€ que o Senhor Padre
Bernardo Mor~aniça atribuiu ao TASE em testamento e que, muito reconhecidamente,
agradecemos.
Relativamente às receitas do Município de Leiria Animação de Rua, orçamentámos o
valor de 7.500,00€, sendo o valor efetivamente auferido de 6.970,00€. Existe, assim,
um desvio negativo de 530,00€.
-
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Quanto às entradas em espetáculos (receita de bilheteiras), previmos receita de
1.000,00€ e o valor angariado foi de 1.140,15€. Verifica-se, deste modo, um desvio
positivo de 140,15€.
No que se refere à rubrica de outros cachets, orçamentámos o valor de 500,00€ e a
receita foi de 385,40€. Verifica-se pois, um desvio negativo de 114,60€.
Na rubrica de outros proveitos, previmos receita de 200,00€ e o valor efetivamente
angariado foi de 255,00€, com respetivo desvio positivo de 55,00€. Esta rubrica
contempla receitas de alugueres de equipamento e de alguns fatos do Guarda Roupa
doTASE.
Assim, o valor total de Receitas, orçamentado para 2018, foi de 14.600,00€ e o valor
efetivamente recebido de 14.677,30€. Regista-se, assim, um desvio positivo das
mesmas, de apenas 77,30€.

Despesa:
No que se refere à rubrica de Pagamento a Formadores, referente à Oficina de Teatro
Mgltato, Toram orçamentaoos ~ e gastos eTeuvamente, z.’uu,uu€. vermca-se

-

pois, um desvio positivo de 30,00€.
Quanto aos Alugueres do Auditório Paroquial, previmos gastos de 300,00€ para este
ano de 2018 e foi esse mesmo o valor gasto, pelo que o desvio é nulo.
No que se refere à aquisição de equipamentos, orçamentámos o valor de 1.000,00€,
tendo sido o valor gasto de 692,50€. Este valor refere-se à aquisição de um novo
projetor de imagem. O desvio, é pois positivo em 307,50€.
No que se refere à Montagem de Espetáculos, orçamentámos o valor de 4.500,00€,
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Verifica-se assim, um desvio positivo de 1.144,52€.
Na rubrica de Outras Despesas, orçamentámos 7.688.77€, e os gastos foram de
8.066,33€, registando assim um desvio negativo de 377,96€. Esta é uma rubrica
abrangente que contempla as seguintes despesas:
Água e Eletricidade, que totalizaram 871,68€ com desvio positivo de 228,32€.
-

-

Deslocações dos elementos do TASE, na participação da Animação de Rua nos

eventos do Município de Leiria, que totalizaram o valor de 5.545,00€, com desvio
positivo de 455,00€.
Despesas várias, no valor de 1.649,65€, nomeadamente alojamento do nosso
sítio na internet, seguro multirriscos das instalações, seguro de acidentes pessoais do
Agitato, despesas com manutenção do nosso Auditório, despesas administrativas, etc.
Nesta sub-rubrica, verifica-se igualmente um desvio negativo, face ao orçamentado de
1.061,28€.
-
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O valor Total das Despesas, orçamentado para 2018, foi de 15.988,37€ e o valor
efetivamente gasto foi de 14.884,31€. Regista-se, assim, um desvio positivo das
despesas de 1.104,06€.

Relatório de Contas de 2018
RECEITAS
Descritivo

Orçamentado

Saldo do ano anterior
Quotas de Sócios
Apoio da UF Santa Eufémia e Boa Vista

1.000,00€
900,00€

Mensalidades Agitato
Donativos de entidades privadas
Receitas do Município de Leiria Animação de
Rua
Entradas em espetáculos (bilheteira)
Outros Cachets
Outros Proveitos
TOTAL RECEITAS

Real

Desvio

1.388,37€
1.098,00€
0,00€

98,00€
-900,00€

2.000,00€

2.083,75€

83,75€

1.500,00€

2.745,00€

1.245,00€

7.500,00€
1.000,00€
500,00 €
200,00€

6.970,00€
1.140,15€
385,40€
255,00€
14.677,30€

-530,00€
140,15€
-114,60€
55,00€
77,30€

4.500,00€

Real
2.470,00€
300,00€
692,50€
3.355,48€

DesvIo
30,00€
0,00€
307,50€
1.144,52€

1.500,00€
250,00€

706j,61 €
289,87€

793,39€
39,87€

250,00€
1.000,00€

0,00€
451,00€

250,00€
549,00€

1.500,00€

408,00€

7.688,37€

1.908,00€
8.066,33€

1.100,00€
6.000,00€
588,37€
15.988,37 €

871,68€
5.545,00€
1.649,65€
14.884,31€

228,32€
455,00€
-1.061,28€
1.104,06€

-

DescrItIvo
Pagamento a formadores/workshop’s
Alugueres do Auditório Paroquial
Aquisição de Equipamento
Montagem de espetáculos:

DESPESAS
Orçamentado
2.500,00€
300,00€
1.000,00€

-Agitato
Leiria 5/Rodas Animação de Rua, Leiria
Mercado Medieval Animação de Rua,
Leiria
Leiria Cidade de Natal Animação de Rua
-

-

-

-

-

-

14.600,00€

-

Concertos e Outros Espetáculos

Outras Despesas
-Água eLuz
Deslocações/Estadias/Itinerância
Despesas várias
-

-

TOTAL DESPESAS
Saldo para o ano seguInte

-377.96 €

1.181,36€

Em síntese, tendo em conta o saldo anterior, transportado do ano de 2017, no valor de
1.388,37€, transitou, para o ano de 2019, um saldo positivo no valor de 1.181,36€.

Santa Eufémia, 26 de janeiro de 2019
A Direção

~

Página3de4

