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Introdução 
 

  

O ano de 2020 corresponderá ao primeiro ano de mandato de novos Corpos Gerentes, uma vez que 

haverá eleições em janeiro de 2020.  Atendendo a que o orçamento para o ano seguinte é apresentado 

em novembro do ano anterior, de acordo com o definido no Estatuto da Ordem dos Médicos, o plano 

de atividades e orçamento para 2020 são aqui apresentados numa perspetiva de prossecução da 

estratégia de desenvolvimento que tem sido adotada nos últimos anos.  

Trata-se assim de um documento que assenta numa linha de desenvolvimento de continuidade e que 

tem por base valores extrapolados a partir dos dados históricos.   

 

 

 

 

Investimento e Ações   
 
 
 
O orçamento global da SRNOM, encontra-se dividido em investimentos e ações e em rendimentos e 

gastos. Estes últimos refletem os valores resultantes da atividade corrente da própria organização, 

sendo a sua apresentação objeto de um capitulo próprio neste Plano. No que concerne aos 

investimentos e ações, estes foram valorados em função de orçamentos específicos e nas situações 

de eventos de cariz periódico, em função dos valores históricos.  

 

Assim, neste capítulo descrevem-se os investimentos específicos do ano 2020 e as ações/eventos já 

perspetivadas na atividade a desenvolver pela SRNOM para este ano. 
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Atividade Científica, Formação, Política de saúde, Debates, Reuniões e Workshops 

 

  

Atividades   Calendarização 

Conferências/Debates/ Seminários com temas de atualidade Todo o ano 

Ciclos de conferências  Todo o ano 

Ciclo de conferências a realizar pelas diversas sub-regiões  Todo o ano 

Receção aos internos a realizar nas diversas sub-regiões  1º Trimestre 

Workshops  Todo o ano  

Mostrem, Mostra de Especialidades Médicas  2º Semestre 

Visitas a Hospitais Públicos e Privados do Norte  Todo o ano 

Visitas a Centros de Saúde do Norte  Todo o ano 

 
Cooperação com as Universidades, Escolas Médicas, Associações de Estudantes e outras 
Associações Profissionais  
 

Todo o ano 

 
Manutenção e reforço da presença em projetos em áreas da formação com os PALOP 
 

Todo o ano 
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Atividade Estatutária Social e Cultural 

 

Como forma de manter a proximidade entre os médicos e a cultura, entre os médicos e a sociedade e 

até entre os próprios médicos, a SRNOM pretende manter a dinamização de um conjunto de eventos 

culturais e sociais.  

Para além das iniciativas previstas, a direção ajustará em tempo útil a sua atividade às necessidades 

prementes, sempre que assim se justifique.  

Os eventos de cariz social, à semelhança do aconteceu nos últimos anos, serão apresentados à Ageas 

que os tem patrocinado por via do protocolo celebrado com a OM. 

Assim, e desde já, agendam-se os seguintes eventos: 

 
Eventos Sociais/Institucionais na SRNOM 
 

Calendarização 

Atribuição do Prémio Corino de Andrade  1º semestre   

Prémio Banco Carregosa / SRNOM (cerimónia de entrega do prémio a realizar 
no 1º trimestre) 

Ao longo do ano   

Dia do Médico, Homenagem aos médicos com 25 e 50 anos de carreira e 
atribuição do Prémio Daniel Serrão ao melhor aluno licenciado em 2019, por 
uma das três Faculdades de Medicina do Norte 

18 de Junho  

Festa de São João – Jantar/ceia convívio de São João 23 de Junho 

Festa de Natal Porto, destinada aos filhos e netos de médicos Dezembro 

Festa de Natal Viana do Castelo, destinada aos filhos e netos de médicos Dezembro 

Festa de Natal Vila Real, destinada aos filhos e netos de médicos Dezembro 

Festa de Natal Braga, destinada aos filhos e netos de médicos Dezembro 

Juramento de Hipócrates Porto – Entrega das cédulas profissionais aos 
médicos que se inscrevem pela primeira vez na SRNOM 

Novembro/Dezembro  

Juramento de Hipócrates Braga – Entrega das cédulas profissionais aos 
médicos que se inscrevem pela primeira vez na SRNOM 

Novembro/Dezembro 
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Eventos Culturais na SRNOM 

 
 
 

 
Debates, Literatura, Homenagens 
 

Data 

Prevê-se que ao longo do ano sejam realizados vários debates 
culturais, homenagens e apresentados vários livros de médicos 

Ao longo do ano 

 
 
 
 

 
Música 

 
Data 

Coro da SRNOM (apoio, dinamização e concertos) Todo o ano  

10º Ciclo de Jazz  1º semestre  

Concertos de médicos para médicos   Ao longo do ano 

Concerto de Verão nos Jardins da SRNOM  Julho 

 

 

 

 
Cinema 
 

Data 

11º Ciclo de Cinema  Outubro/Novembro  

Cinema na SRNOM  Ao longo do ano 
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Arte Médica Arte Fotográfica 
 

Data 

Exposição de Arte Médica com entrega de medalhas no 
encerramento e de catálogo digital 

Maio 

Exposição de Arte Fotográfica com entrega de medalhas no 
encerramento 

Junho 

 
 
 

 
 

 
Exposições 
 

Local Data 

Prevê-se que ao longo do ano sejam 
apresentadas várias exposições  

Bar/Corredores e 
Hall/Galeria do CCC 

Ao longo do ano 
 

 
 
 
 
 
 

 
Passeios Culturais 
 

Data 

Passeios na companhia do Prof. Joel Cleto - “Porto Revisitado” Ao longo do ano  

 
 
PERCURSO 05 
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Formação, lazer e desporto  
 

Data 

Workshops de Inglês  Ao longo do ano 

Workshops de jogos de tabuleiro e torneios Ao longo do ano 

Workshops de cartas e torneios  Ao longo do ano 

Ginásio da SRNOM, aulas e PT Ao longo do ano 

Ténis - Taça da Ordem 
 Maio 

 

Ténis - Corrida dos Campeões  Maio a Setembro 

Ténis - Masters da Ordem Outubro 
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Orgânica da SRNOM 
 

 

 
Objetivos 
 

Calendarização 

Solidificação de plano de formação profissional  Todo ano 

Necessidades de Recursos Humanos Todo ano 

Manutenção da certificação do Sistema de Gestão da 
Qualidade 

Todo o ano 

Manutenção e desenvolvimento do suporte da atividade 
organizacional em sistemas de informação (informática e 
tecnologia) 

Todo ano 

Segurança informática  Todo o ano 

Análise e avaliação da documentação contida em “arquivo 
morto”. Digitalização de documentos 

 
Todo o ano 

Alargamento do sistema de videoconferência às Sub-
regiões  

1º Semestre  

Gabinete da Prova Nacional de Acesso (GPNA)  - 
continuidade 

Todo ano  
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Património e Manutenção de Infraestruturas  
 

O património e as infraestruturas, que incluem não só todos os edifícios da SRNOM mas também os 

espaços exteriores, sofrerão para além da manutenção corrente, algumas ações que já se encontram 

definidas. 

 

 
 
 

 
Objetivos – Manutenção de Infraestruturas 
 

Calendarização 

CCC – Remodelação de zonas comuns (infraestruturas e mobiliário) Ao longo do ano 

CCC – Aumento de capacidade de lugares sentados em sala  1º Semestre  

Sede – Beneficiação de telhado   Ao longo do ano  

Geral – Reforço da capacidade de arquivo  1º Semestre 

Bragança – Espaço físico para a Sub-região Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 
Rendimentos, Gastos e Investimento por Centros de Custo 
 
 

  ORÇAMENTO PARA 2020 RENDIMENTOS GASTOS INVESTIMENTOS 

611 SEDE    

61101 CONSELHO REGIONAL    
  Direção /secretariado  99.093,64  
  Gabinete Executivo  77.973,54  
  Gabinete de Comunicação  50.626,34  
  Comunicação a Médicos  65.100,00  
  Geral /imputação de gastos comuns  36.702,48  

61103 DEPARTAMENTO DISCIPLINAR    
  Secretariado  38.813,44  
  Serviços Jurídicos  65.682,00  
  Geral/Imputação de gastos comuns  36.702,48  

61104 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS    
  Gastos c/pessoal -Colégios    
  Gastos c/pessoal -Secretaria  95.001,64  
  Gastos c/pessoal -Arquivo  23.369,80  
  Departamento Informático  45.685,10 41.030,00 

  Geral/Imputação de gastos comuns  36.702,48  

61105 EVENTOS CIENTIFICOS    
  Debates/conferências  10.000,00  
  Formação 1.000,00 11.400,00  

61106 EVENTOS CULTURAIS    
  Literatura/homenagens  9.140,00  
  Exposições  5.070,00  
  Passeios Cidade do Porto 3.252,00 3.250,00  
  Concertos  30.500,00  
  Cinema  4.200,00  
  Patrocínio AGEAS 70.000,00   

61107 EVENTOS SOCIAIS    
  Prémios (Corino Andrade e Carregosa)  2.720,00  
  S. João 7.000,00 19.500,00  
  Natal  57.100,00  
  Juramento de Hipócrates  42.100,00  
  Dia do Médico  7.250,00  

61108 CN    
  Comparticipação   1.200.000,00  
  Eleições  30.000,00  

61109 FUNDO DE SOLIDARIEDADE    

  Comparticipação   61.000,00  
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  ORÇAMENTO PARA 2020 RENDIMENTOS GASTOS INVESTIMENTOS 

61110 APROVISIONAMENTO /PATRIMONIO    
  Gastos c/pessoal - Dep. Compras  20.983,64  

  
Manutenção infraestruturas e espaços 
exteriores  85.013,38 164.820,00 

  Gastos c/pessoal -Limpeza  26.053,90  
  Segurança  64.881,84  

61112 SERVIÇOS INSTITUCIONAIS    
  Contabilidade/Tesouraria  79.939,62  
  Quotização 3.495.132,60 87.842,04  
  Joias/Inscrições e Outros 243.749,40 208,20  
  Serviços Jurídicos  47.232,00  
  Serviços Financeiros 5.000,00   
  Geral/Imputação de gastos comuns  36.702,48  

61113 REVISTA/PORTAL    
6111301 Revista 9.829,28 183.680,00  
6111302 Portal  2.500,00  

612 LUZ SORIANO    
  Funcionamento 13.939,72 38.260,00  
  Gastos com o pessoal  12.014,74  
  Geral/Imputação de gastos  21.766,94  

613 CCC    
6131 SERVIÇOS CCC    

  Apartamentos 165.120,20   

  Quartos 38.678,00 5.250,00  
  Salas 30.475,75   
  Restauração    
  Piscina 16.836,00 16.767,52 6.500,00 

  Ténis 5.300,00 3.905,00  
  Geral/Imputação de gastos  35.000,00 219.204,76 50.000,00 

6132 MANUTENÇAO CCC    
  Manutenção infraestruturas  67.311,58  
  Segurança  56.681,16  
       

615 GPNA    
  Serviços Administrativos  17.212,58  
  Funcionamento 243.000,00 184.198,80 50.000,00 
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  ORÇAMENTO PARA 2020 
          

RENDIMENTOS GASTOS 
                

INVESTIMENTOS 

614 SECÇÕES DISTRITAIS       

6141 BRAGA       

  Serviços Administrativos   15.147,04   

  Funcionamento   10.285,00   

6142 VIANA       

  Serviços Administrativos   6.268,00   

  Funcionamento   9.580,00   

6143 VILA REAL       

  Serviços Administrativos   3.600,00   

  Funcionamento   6.192,00   

6144 BRAGANÇA       

 Serviços Administrativos      

  Funcionamento   5.800,00   

            Subtotal 1 4.383.312,95 3.499.165,16 312.350,00 

          Iva relativo ao CCC 43.366,34 58.613,67   

  Venda/Resgate de Apartamentos   70.000,00   

  Orçamento Financeiro 4.426.679,29 3.627.778,83 312.350,00 

       Depreciações   300.000,00   

       Imparidades/reversões 50.000,00 200.000,00   

          

  Resultados Operacionais 4.476.679,29 4.127.778,83 312.350,00 

               Total 4.476.679,29 4.127.778,83 312.350,00 
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ORÇAMENTO 2020 

Receita Corrente Orçamentado 

Vendas                                                        208,20    

Prestação de Serviços                                             4.108.830,80    

Rendimentos Suplementares                                                 312.640,29    

Juros Dividendos e Outros Rendimentos                                                     5.000,00    

Reversões                                                   50.000,00    

       Total Orçamento Financeiro                                             4.476.679,29    

Despesa Corrente   

Compras                                                     6.973,20    

Fornecimentos e Serviços Externos                                             1.565.128,93    

Comparticipações CN/FS                                             1.261.000,00    

Gastos C/Pessoal                                                 680.034,82    

Outros Gastos e Perdas                                                   44.641,88    

Provisões do Período                                                                 -      

Resgate Apartamentos                                                   70.000,00    

      Total Orçamento Financeiro                                             3.627.778,83    

               Resultados Financeiros                                                848.900,46    

Gastos de Depreciação e de Amortização                                                 300.000,00    

Perdas P/Imparidade                                                 200.000,00    

              Resultados Operacionais                                             4.127.778,83    

Saldo de Tesouraria                                                348.900,46    
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Investimento/Benfeitorias   

    

SEDE   

Obras de Beneficiação 164.820,00 

Informática 41.030,00 

    

GPNA   

Software 50.000,00 

    

CENTRO DE CONGRESSOS   

Mobiliário e outros 50.000,00 

    

PISCINA   

Utilitários 6.500,00 

Total 312.350,00 
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Notas Explicativas ao Orçamento de 2020 
 

O Orçamento está dividido por centros de custo distribuídos da seguinte forma: 

 

1- SEDE 

1.1 - Conselho Regional - Engloba os gastos de imputação direta tais como: pessoal, avenças, 

representações, telecomunicações, mailings, SMS e outros, e ainda uma quota-parte dos gastos 

comuns.  

 

1.3 - Conselho Disciplinar - Engloba gastos de imputação direta tais como: pessoal, gastos com avenças, 

representações e parte dos gastos comuns. Verifica-se um acréscimo face ao ano anterior resultante 

do acréscimo no número mensal de horas de trabalho jurídico que suporta o funcionamento do CDRN.  

 

1.4 - Serviços Administrativos - Engloba gastos com: pessoal, gastos com avenças e informática. 

Verifica-se um acréscimo face ao ano anterior que tem por base a substituição de alguns equipamentos 

com particular incidência na área da informática (segurança informática) e o alargamento do sistema 

de videoconferência às Sub-regiões. 

 

1.5 - Eventos Científicos - Os gastos estão discriminados no plano de atividades. Estas rubricas estão 

mensuradas de acordo com a informação histórica. 

 

1.6 - Eventos Culturais - Os gastos estão discriminados no plano de atividades. Estas rubricas estão 

mensuradas de acordo com a informação histórica e ajustadas às iniciativas previstas para o ano 2020.  

 

1.7 - Eventos Sociais - Os gastos estão discriminados no plano de atividades. Estas rubricas estão 

mensuradas de acordo com a informação histórica.  
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1.8 – Conselho Nacional - Os valores mensurados basearam-se no executado do ano 2019, dado que 

ainda não recebemos por parte do CN indicação sobre o valor da comparticipação para 2020. Salienta-

se que no decorrer deste ano haverá eleições para os Corpos Gerentes.  

 

1.9 - Fundo de Solidariedade - O valor mensurado no Fundo de Solidariedade refere-se a 2% do valor 

estimado de quotas a receber em 2020 de acordo com a alínea b) do art.º 156º dos Estatutos da Ordem 

dos Médicos. 

 

1.10 - Aprovisionamento e Património - Engloba todos os gastos de manutenção e reparação inerentes 

ao bom funcionamento das infraestruturas e espaços exteriores, tais como: obras de conservação e 

reparação corrente, despesas com os contratos de avença de serviços especializados, assim como 

todos os gastos com o pessoal nos vários sectores da manutenção. O valor mensurado está de acordo 

com a informação histórica. 

 

1.12 - Serviços Institucionais - A previsão de rendimentos de quotas, baseou-se na emissão da 

quotização relativa ao 2º semestre de 2019, acrescida do valor relativo aos novos médicos inscritos. 

Quanto às inscrições e às joias, a sua previsão teve por base a informação histórica.  

 

1.13 – Revista - Esta rubrica está mensurada de acordo com a informação histórica e considerando o 

cumprimento dos prazos no envio da mesma. 

 

Nota: De uma forma geral, os gastos de funcionamento comuns, isto é, os gastos que pela sua natureza 

são imputáveis a vários centros de custo e cuja mensuração não é direta (i.e. eletricidade, água, gás, 

seguros, material de limpeza, material de escritório, etc.), foram distribuídos de forma equitativa pelos 

centros de custo seguintes: Conselho Regional, Conselho Disciplinar, Serviços Administrativos, Serviços 

Institucionais e Jurídicos. 
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2- CENTRO DE CONVÍVIO DA SRNOM 

2.1 - Funcionamento - Engloba os valores correntes de funcionamento do Centro de Convívio com as 

atividades existentes (Ginásio, Inglês, Bridge, Xadrez, outras). Engloba gastos com o pessoal assim 

como gastos gerais, nomeadamente: pagamento de taxas, impostos, eletricidade, gás, água, 

manutenção e outros de natureza corrente.  

 

 

3- CCC  

Os valores mensurados no CCC são de imputação direta a cada rubrica.  

 

3.1 - Serviços do CCC - No que se refere aos Apartamentos, Quartos e Salas, os rendimentos foram 

extrapolados a partir da faturação do ano corrente. 

 

3.2 - Manutenção - Nesta rubrica foram consideradas as obras de beneficiação conforme descrito no 

plano de atividades. 

 

 

4- GABINETE PROVA NACIONAL DE ACESSO 

A 10 de novembro de 2017 foi assinado um protocolo de colaboração entre a ACSS, I. P., a Ordem dos 

Médicos e o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas, que estabeleceu as condições para a 

preparação e realização da Prova Nacional de Acesso (PNA) no âmbito do internato médico, incluindo 

a criação do Gabinete para a Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada. De acordo com a 

alínea d) da cláusula Quinta do Protocolo é responsabilidade da Ordem dos Médicos assegurar a sede 

física do GPNA nas suas instalações, bem como o apoio logístico e administrativo daí decorrente.   

O orçamento afeto ao Gabinete já tem por base um ano de funcionamento, bem como as necessidades 

de investimento ainda existentes nomeadamente na garantia da segurança informática e na aquisição 

de softwares específicos.  
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5- SECÇÕES SUB-REGIONAIS  

Os valores estimados para as sub-regiões, basearam-se nos valores médios incorridos no ano 2019, 

acrescidos do objetivo estratégico de reforço das funções das sub-regiões e da necessidade de ter 

disponível um espaço em Bragança.  

 

. Braga 

. Bragança 

. Viana do Castelo  

. Vila Real 


