
Custos Total Proveitos Total

Material de Expediente Quotizações de sócios € 2,000.00

Despesas bancárias (anuidade, imposto selo transf.) € 80.00

Despesas de correio € 50.00 Apoios financeiros/Subsídios de entidades públicas

Material de escritório € 150.00 Câmara Municipal de Vila do Bispo € 3,000.00

Material de Divulgação

Material para as actividades € 300.00 Prestação de serviços 

Materiais para venda (t-shirts, sacos, cadernos e postais com ilustrações) € 1,000.00 Acções e materiais de divulgação da flora ameaçada - Câmara Municipal de Leiria € 6,150.00

Alojamento dos sites e registo dos domínios € 366.65 Cartografia de Linaria algarviana Benagil (2020) € 1,845.00

Programa de facturação SAGE (anuidade, serviços de apoio) € 123.80 Prospecção e cartografia de espécies protegidas da Herdade do Arade € 25,000.00

Antivírus Karspersky € 45.95 Acções de educação e sensibilização ambiental: Parque Municipal Cabeço Montachique € 922.50

Alojamento e deslocações Acções de educação e sensibilização ambiental: Câmara Municipal de Oeiras € 861.00

Trabalhos de campo no âmbito de estudos contratados € 2,000.00 Acções de educação e sensibilização ambiental: outras € 615.00

Honorários Ação de formação "aprende conhece e participa" em colaboração com SPEA € 150.00

Projecto Lista Vermelha da Flora sub-total € 35,543.50

Remunerações a pagar ao pessoal LVF (Janeiro a Maio de 2021) € 6,120.00

Coordenação de projetos e apoio administrativo Subsídios e subvenções não reembolsáveis do Estado e da UE para LVF

Coordenação de projectos (Junho a Setembro 2021) € 4,080.00 PO SEUR (Fundo Coesão da UE) - reembolso dos últimos pedidos de pagamento € 17,007.17

Apoio administrativo à associação (Abril a Dezembro 2021) € 9,000.00

Outros honorários

Monitores de cursos e saídas de campo € 300.00

Contabilista € 1,500.00

Coleção Botânica em Português - coordenação editorial e autoria de textos € 10,350.00

Trabalhos de campo no âmbito de estudos € 5,700.00

Seguros e serviços obrigatórios

Seguro de acidentes de trabalho € 440.38

Serviços de HSST - anuidade segurança e higiene no trabalho + consulta de medicina do trabalho € 244.11

Impostos

Contribuições para a Segurança Social relativo ao pessoal (Janeiro a Setembro 2021) € 3,860.10

Outras tributações (FCT/FGCT) relativo ao pessoal (Janeiro a Setembro 2021) € 115.92

IRS - Retenção na fonte relativo ao pessoal (Janeiro a Setembro 2021) € 1,800.00

IRC - Imposto sobre o Rendimento 2020 € 2,180.60

IVA sobre as prestações de serviços 2021 € 6,646.35

Participação em associações

Quota de sócio da Montis € 60.00

Consultoria

Consultoria fiscal e jurídica € 1,000.00

TOTAL de Custos € 57,513.86 TOTAL de Proveitos € 57,550.67

DIFERENÇA entre proveitos e custos € 36.81

Orçamento para 2021


		2021-04-21T19:39:03+0100
	Patrícia Maria Pereira da Costa Pinto da Silva


		2021-04-26T21:09:38+0100


		2021-04-26T21:21:49+0100
	Miguel Porto Bértolo Adão Pereira




