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RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

1. Introdução 

 
A Direcção do Centro Social da Paróquia de Beiriz, apresenta e submete, em cumprimento e nos 

termos do parágrafo 1.º do artigo 26.º do seu estatuto, ao parecer do Conselho Fiscal, o presente 

Relatório e Contas, respeitante à actividade desenvolvida por esta Instituição durante o ano de 2016. 

 

O Centro Social da Paróquia de Beiriz é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, 

constituída em 25 de Outubro de 1991, com sede na Rua da Igreja, n.º 65, freguesia de Póvoa de 

Varzim, Beiriz e Argivai, conselho da Póvoa de Varzim, NIPC 502655739, reconhecida pela 

Direcção Geral da Acção Social, com o número de registo 66/92 a fls. 192 do Livro 4 das 

Fundações de Solidariedade Social, e tem como actividade principal a Educação Pré-Escolar, com 

as valências de Creche, Jardim de Infância e ATL.  

 

O presente Relatório de Gestão, elaborado nos termos dos Estatutos desta Instituição e de acordo 

com o Normativo Contabilístico para as Entidades do Sector não Lucrativo (ESNL), contendo uma 

exposição fiel e clara da evolução das actividades, do desempenho e da posição do Centro Social, 

procedendo a uma análise equilibrada e global da evolução dos negócios, dos resultados e da sua 

posição financeira, em conformidade com a dimensão e complexidade da sua actividade, bem como 

uma descrição dos principais riscos e incertezas com que o mesmo se defronta, expressa de forma 

apropriada a situação financeira e os resultados da actividade exercida ao longo do exercício 

respeitante ao período económico findo em 31 de Dezembro de 2016.  

 

2. Evolução da actividade da instituição 

 

No exercício de 2016 os resultados espelham uma evolução positiva da actividade desenvolvida 

pelo Centro Social. De facto, e apesar de todas as dificuldades com que o país ainda se debate, o 

volume de negócios atingiu um valor de 186.387,84€, representando um acréscimo de 16.377,34€ 

relativamente ao exercício do ano anterior. 

 

Efectivamente, este Centro Social continua a conseguir manter um crescimento sustentado das suas 

actividades, quer ao nível do aumento de actividade através da variação quase constante do número 

médio de utentes a frequentar a Instituição, derivado da oferta de novas actividades 

extracurriculares, quer ao nível do próprio investimento. 

 

Os resultados obtidos pela Instituição no ano económico de 2016 superaram as melhores 

estimativas projectadas, conforme melhor se expõe adiante, na rubrica dedicada à Análise da 

situação económico-financeira. 

 

Tem sido propósito deste Centro Social continuar, ou, pelo menos, manter o crescimento dos 

últimos anos, e tem vindo a consegui-lo. Porém, deverá ter-se em conta que o ano de 2016 já foi 

menos difícil do que os anteriores no que toca à situação económica e social do país, tendo-se 

constatado que a partir do segundo semestre houve uma ligeira recuperação económica que promete 

manter-se ao longo do corrente ano de 2017. Pelo segundo ano consecutivo, em 2016 verificou-se 

um ligeiro aumento da natalidade no país, invertendo-se, deste modo, o ciclo de baixas natalidades a 

que se vinha assistindo nos últimos anos. Este facto permite encarar o futuro próximo com algum 

optimismo, uma vez que a primeira infância constitui a principal matéria-prima para o 

desenvolvimento da actividade deste Centro Social. Com efeito, devido ao acréscimo de utentes 
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inscritos no segundo semestre na valência Creche, particularmente no berçário, foi necessário dotar 

a Instituição de uma nova sala, cuja construção ocorreu já em Janeiro de 2017. 

 

3. Análise da situação operacional e económico-financeira 

 
Analisando-se o mapa “Demonstração dos Resultados por Naturezas”, que faz parte integrante deste 

Relatório e Contas, constatar-se-á que o exercício de 2016 foi influenciado pelos seguintes factores: 

 

3.1 Rendimentos e réditos 

 

A primeira influência positiva dos rendimentos no resultado do exercício foi o aumento de 

16.377,34€ das vendas e serviços prestados relativamente a 2015, o que corresponde a uma variação 

positiva de 9,63%, como é referido atrás, no primeiro parágrafo do ponto 2, e que se desdobra da 

seguinte forma: 

 

Rubricas 2016 2015 
Variação 

2016-2015 

71111/4 Vendas materiais consumo utentes da Creche 435,00 0,00 435,00 

71112/4 Vendas materiais consumo utentes do Jardim 687,50 0,00 687,50 

721111 Inscrições/mensalidades de utentes da Creche 51.097,50 40.784,00 10.313,50 

721112 Inscrições/mensalidades de utentes do Jardim 58.802.35 58.004,00 798,35 

721113 Inscrições/mensalidades de utentes do ATL 62.442,00 59.205,75 3.236,25 

725111 Actividades extracurriculares utentes Creche  875,00 1.280,00 -405,00 

725112 Actividades extracurriculares utentes Jardim  5.393,49 5.246,75 146,74 

725113 Actividades extracurriculares utentes ATL  510,00 525,00 -15,00 

72521/4 Comparticipação uniformes, manuais, praia Creche 1.130,00 927,50 202,50 

72522/4 Comparticipação uniformes, manuais, praia Jardim 2.782,50 2.685,00 97,50 

72523/4 Comparticipação uniformes, manuais, praia ATL 2.232,50 1.352,50 880,00 

Total 186.387,84 170.010,50 16.377,34 

 

Como se depreenderá da análise ao quadro anterior, e muito embora todas as valências em 

actividade na Instituição tenham visto as suas receitas crescerem em relação ao ano anterior, o certo 

é que este aumento global de 16.377,34€ ficou a dever-se principalmente ao acréscimo de receita 

com os utentes das valências Creche e ATL, com destaque para a valência Creche, resultante da 

subida da média de 32 utentes em 2015, para 41 utentes em 2016. A valência ATL é a que gera 

maior receita uma vez que é a que tem o maior número de utentes inscritos, sendo que a 

especificidade desta valência também influencia a variação da sua receita. Com efeito, a valência 

ATL tem quatro tipos de utentes: Tpc, pontas, almoço e férias, cujas mensalidades dos utentes 

variam de acordo não só com a capitação, como também dos tempos de frequência e permanência 

diárias na Instituição, por parte destes utentes. 

 

A evolução da variação média da frequência de utentes da Instituição nos últimos três anos, por 

valência, foi a seguinte: 

 
Anos de 

Referência 

Média anual dos 

utentes da Creche 

Média anual dos 

utentes do Jardim  

Média anual dos 

utentes do ATL 

Total da média 

anual 3 valências 

2014 36 47 55 138 

2015 32 48 59 139 

2016 41 48 61 150 

Variação +5 +1 +6 +12 
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Em 2016 as doações em numerário diminuíram em 4.571,12€, enquanto as angariações de fundos 

em festas e eventos sofreram uma diminuição de 1.634,28€ relativamente ao exercício de 2015. Em 

linha com estes valores, as doações em espécie também tiveram uma quebra de 1.477,70€. 

 

No presente exercício, este Centro Social obteve da União de Freguesias de Póvoa de Varzim, 

Beiriz e Argivai um subsídio no montante de 3.000,00€, no âmbito de políticas de apoio às 

actividades das Associações locais, o qual influenciou igualmente de forma positiva o resultado 

líquido obtido em 2016. 

 

De igual modo, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), transferiu a verba que vários 

contribuintes de IRS consignaram à nossa Instituição, no montante de 1.651,35€.   

 

A restante receita, designadamente as comparticipações dos acordos de cooperação com a 

Segurança Social tiveram um aumento de 1.562,76€ nas valências Creche e ATL, resultantes de 

revisão, com retroactividade, dos acordos de cooperação para estas valências. 

 

A evolução dos rendimentos atrás descritos, bem como a respectiva estrutura, são apresentadas nos 

gráficos seguintes: 
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A estrutura Outros Rendimentos, no montante de 242.625,67€, encontra-se desdobrada da seguinte 

forma: 

 

Rubricas 2016 2015 
Variação 

2016-2015 

7511 Acordos de cooperação com a Segurança Social 205.416,36 203.853,60 1.562,76 

7513 Subsídio do Turismo de Portugal, IP 4.297,02 2.098,38 2.198,64 

7514 AT-Consignação de 0,5% do IRS 1.651,35 2.045,30 -393,95 

7516 IEFP-Programa Estágios Profissionais  1.065,98 0,00 1.065,98 

7517 Subsídio União Freguesias PVZ, Beiriz, Argivai  3.000,00 2.500,00 500,00 

753 Doações e heranças 14.369,93 22.053,03 -7.683,10 

78 Outros rendimentos e ganhos 12.691,71 3.324,80 9.366,91 

791 Juros de depósitos bancários 112,03 127,56 -15.53 

792 Dividendos obtidos 21,29 0,00 21,29 

Total 242.625,67 236.002,67 6.623,00 
 

 

3.2 Gastos e perdas 

 

Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, estes também influenciaram 

de forma decisiva o resultado do exercício na medida em que se mantiveram num patamar que 

havia sido traçado pela Direcção, de modo a não desequilibrarem negativamente as contas finais da 

Instituição. 

 

Os gastos e perdas ocorridos neste exercício, atingiram o montante de 399.787,43€, distribuídos 

pelas seguintes grandes rubricas: 

 

Rubricas 2016 2015 
Variação 

2016-2015 

61 Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas 28.644,41 28.888,11 -243,70 

62 Fornecimentos e serviços externos 52.706,19 60.375,35 -7.669,16 

63 Gastos com o pessoal 282.798,71 261.610,71 21.188,00 

64 Gastos de depreciação 32.182,85 30.176,50 2.006,35 

68 Outros gastos e perdas 198,00 1.484,28 -1.286,28 

69 Gastos e perdas de financiamento 3.257,27 4.401,08 -1.143,81 

Total 399.787,43 386.936,03 12.851,40 
 

 

Com efeito, e de acordo com o quadro anterior, verifica-se que os gastos cresceram 12.851,40€ 

relativamente ao ano de 2015, o que equivale a um aumento de 3,32%. Este acréscimo resulta 

principalmente do aumento dos gastos com o pessoal e dos gastos de depreciação dos activos fixos 

tangíveis. O aumento verificado nos gastos com o pessoal deve-se a três factores: (i) Contratação de 

uma ajudante de acção educativa devido ao acréscimo do número de utentes a frequentar a 

Instituição; (ii) Aumento do salário mínimo nacional e algumas diuturnidades do pessoal auxiliar 

em particular, e subsídio de alimentação em geral; e, (iii) Aumento de 4,62% da massa salarial do 

pessoal docente, e de 4,00% da massa salarial do pessoal administrativo. O aumento verificado nos 

gastos de depreciação deve-se ao investimento em activos fixos tangíveis realizado neste exercício. 

 

Contrariamente à subida dos gastos atrás referidos, as despesas gerais, representadas na conta 62-

Fornecimentos e Serviços Externos, desceram significativamente em relação a 2015. De facto, 

comparativamente com o exercício de 2015, existe uma diminuição destas despesas em 7.669,16€. 

Porém, embora esta diminuição seja real, o certo é que ela é ilusória, uma vez que o exercício de 

2015 já havia sofrido, relativamente ao exercício de 2014, um acréscimo extraordinário destas 
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despesas gerais, designadamente gastos de conservação e reparação, na ordem dos 8.700 euros. 

Assim sendo, esta descida verificada no presente exercício de 2016 não é mais do que o regresso 

aos gastos normais com fornecimentos e serviços externos que a Instituição precisa realizar no 

exercício das suas actividades, e que estão em linha com este tipo de gastos verificados em anos 

anteriores. 

 

Quanto aos encargos com os financiamentos obtidos, representados no quadro acima pela rubrica 

69-Gastos e perdas de financiamento, verifica-se uma descida bastante significativa relativamente a 

2015, de 1.143,81€. Esta diminuição deve-se ao facto das taxas de juro de empréstimos no sector 

imobiliário terem vindo a descer há seis semestres consecutivos.     

 

Mais uma vez, e tendo em conta que 2016 foi um ano menos severo do que os anteriores, aliás 

como atrás se referiu, e com a consciência da responsabilidade da dimensão e estrutura da 

Instituição, as contas apresentam um saldo positivo superior ao do ano de 2015. Este facto deve-se a 

uma gestão sustentada, rigorosa e equilibrada dos recursos humanos e financeiros da Instituição, 

com elevado sentido de dever e responsabilidade por parte dos seus órgãos sociais, e cujo objectivo 

é o de sempre: a prestação de um bom serviço às crianças e jovens nas diversas respostas sociais 

com a qualidade e dignidade que merecem. 

Apresenta-se, de seguida, a estrutura de gastos, bem como o peso relativo de cada uma das 

naturezas no total global dos gastos: 
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3.3 Quadro de pessoal 

 

O número médio de pessoas ao serviço da Instituição foi de vinte, todas do sexo feminino, sendo que 

dezoito são efectivas e duas são contratadas a termo. A distribuição sectorial do quadro de pessoal ao 

longo do exercício de 2016 foi a indicada no quadro seguinte:  

 

Pessoas ao serviço 
Média anual na 

valência Creche 

Média anual na 

valência Jardim  

Média anual na 

valência ATL 

Total da média 

anual 3 valências 

Educad.Infância 3 2 0 5 

Técnicas de ATL 0 0 1 1 

Cozinheiras 0,34 0,33 0,33 1 

Ajud. Cozinheira 0,34 0,33 0,33 1 

Escriturárias 0,34 0,33 0,33 1 

Auxil. Educação 5 3 2 10 

Serviços Limpeza 0,34 0,33 0,33 1 

Total 9,36 6,32 4,32 20 

 

No que diz respeito aos gastos com o pessoal, o quadro seguinte apresenta a evolução desses gastos 

ao longo dos três últimos anos, bem como o respectivo número de colaboradoras, como atrás 

descriminado: 

 
 
 

RUBRICAS  
 

PERIODOS 

2016 2015 2014 

Gastos com o Pessoal 282.798,71 261.610,71 259.469,01 

Nº Médio de Pessoas ao Serviço 20,00 20,00 20,00 

Gasto Médio por Pessoa 14.139,93 13.080,53 12.973,45 
 

 

 

 

   
 

Na sequência do exposto, e do ponto de vista económico, esta Instituição obteve, comparativamente 

com os dois anos anteriores, os seguintes valores de Resultados Líquidos e de EBITDA (resultado 

antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos): 

 
 

 

 

 
 

Relembramos que o quadro EBITDA, que se apresenta com valores positivos, corresponde aos 

resultados deste Centro Social antes dos valores das depreciações, dos gastos de financiamento e 

dos impostos. 
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Em resultado da sua actividade, a posição financeira desta Instituição apresenta, comparativamente 

com o ano anterior, a seguinte evolução ao nível dos principais indicadores de autonomia financeira 

e endividamento: 

 

 
    

 

 

 

   

 

De uma forma detalhada, pode avaliar-se a posição financeira da entidade através da análise dos 

seguintes itens de balanço: 

 

ESTRUTURA DO BALANÇO 
 

 

RUBRICAS 2016 2015 

Activo não corrente 932.387,40 95 % 945.108,98 96 % 

Activo corrente 53.244,13 5 % 38.670,34 4 % 

Total do Activo 985.631,53  983.779,32  
 

 

RUBRICAS 2016 2015 

Fundos patrimoniais 707.207,09 72 % 667.865,18 68 % 

Passivo não corrente 214.406,79 22 % 263.882,92 27 % 

Passivo corrente 64.017,65 6 % 52.031,22 5 % 

Total dos Fundos Patrimoniais 
 e do Passivo 985.631,53  983.779,32  

  

 

3.4 Gastos de financiamento 
 

No que respeita aos gastos de financiamento, designadamente Juros de Empréstimos Bancários, 

durante o exercício de 2016 verificou-se um decréscimo de 1.143,81€, ou seja menos 25,99% em 

relação ao ano de 2015, fruto da descida das taxas de juro. Estes juros referem-se a dois 

empréstimos obtidos junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Póvoa de Varzim, que o Centro 

Social contraiu para aquisição e obras de adaptação do prédio onde estão instaladas as três valências 

de Creche, Jardim de Infância e ATL, assim discriminados: 
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Empréstimo 
Data do 

empréstimo 

Valor do 

Empréstimo 

Juros pagos em 

2016 

Juros pagos em 

2015 

Variação 

2016-2015 

Para aquisição do prédio 20/12/2002 250.000,00 € 455,52 € 858,26 € -402,74 € 

Para obras de adaptação 14/02/2006 350.000,00 € 2.801,75 € 3.542,82 € -741,07 € 

Totais  600.000,00 € 3.257,27 € 4.401,08 € -1.143,81 € 
 

Contudo, e sendo expectável que as taxas de juro para este tipo de empréstimos continuem a descer 

ainda em 2017, é necessária alguma prudência na medida em que esta descida aproxima-se dos 

limites mínimos, o que poderá obrigar os mercados financeiros a terem de inverter esta tendência, e 

consequentemente as taxas de juro virem a subir novamente. No entanto, prevê-se que para o ano 

em curso a sustentabilidade e equilíbrio destes gastos ainda não serão significativamente afectados. 
 

De seguida, apresentamos um quadro que permite uma análise mais pormenorizada às rubricas de 

gastos e perdas. 
 

Rubricas 2016 2015 
Variação  

2016-2015 

61 CMVMC: 28.644,41 28.888,11 -243,70 

 611 Mercadorias 2.360,35 2.020,82 339,53 

 612 Matérias-primas, subsidiárias e consumo 26.284,06 26.867,29 -583,23 

62 Fornecimentos e serviços externos: 52.706,19 60.375,35 -7.669,16 

 622 Serviços especializados: 9.998,20 21.045,45 -11.047,25 

  6221 Trabalhos especializados 6.707,33 7.530,30 -822,97 

  6223 Vigilância e segurança 421,24 406,93 14,31 

  6226 Conservação e reparação 2.670,10 12.913,72 -10.243,62 

  6227 Serviços bancários 199,53 194,50 5,03 

 623 Materiais: 3.759,50 3.081,48 678,02 

  6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 1.360,91 1.356,58 4,33 

  6232 Livros e documentação técnica 27,90 0,00 27,90 

  6233 Material de escritório 698,75 1.167,88 -469,13 

  6235 Material didáctico 584,68 445,98 138,70 

  6236 Encargos de saúde com utentes 122,96 111,04 11,92 

  6237 Rouparia 964,30 0,00 964,30 

 624 Energia e fluidos: 18.431,56 16.968,47 1.463,09 

  6241 Electricidade 8.712,79 8.495,33 217,46 

  6242 Combustíveis 7.653,51 6.827,56 825,95 

  6243 Água 2.065,26 1.645,58 419,68 

 625 Deslocações e estadas: 82,35 165,50 -83,15 

  625111 Alojamentos e estadas 11,85 69,30 -57,45 

  625112 Deslocações 70,50 96,20 -25,70 

 626 Serviços diversos: 20.434,58 19.114,45 1.320,13 

  6262 Comunicação 3.668,76 3.409,47 259,29 

  6263 Seguros 2.515,89 2.715,47 -199,58 

  6265 Contencioso e notariado 144,27 172,85 -28,58 

  6266 Despesas de representação 0,00 146,00 -146,00 

  6267 Limpeza, higiene e conforto 7.702,74 5.022,39 2.680,35 

  6268 Outros serviços - actividades extracurriculares 6.402,92 7.648,27 -1.245,35 

63 Gastos com o pessoal: 282.798,71 261.610,71 21.188,00 

 632 Remunerações do pessoal 229.121,83 213.205,09 15.916,74 

 634 Indemnizações 1.352,00 951,07 400,93 

 635 Encargos sobre remunerações 47.754,04 44.177,44 3.576,60 

 636 Seguro de acidentes de trabalho 3.281,01 2.160,43 1.120,58 

 638 Outros gastos com o pessoal 1.289,83 1.116,68 173,15 

64 Gastos de depreciação 32.182,85 30.176,50 2.006,35 

 642 Activos fixos tangíveis 32.182,85 30.176,50 2.006,35 

68 Outros gastos e perdas 198,00 1.484,28 -1.286,28 

 6813 Taxas 0,00 261,29 -261,29 

 683 Dívidas incobráveis 0,00 665,00 -665,00 

 6883 Quotizações 198,00 200,00 -2,00 

 6884 Contribuições para Fundo de R. S. Solidariedade 0,00 356,90 -356,90 

 6888 Outros 0,00 1,09 -1,09 

69 Gastos e perdas de financiamento 3.257,27 4.401,08 -1.143,81 

 6911 Juros de financiamentos obtidos 3.257,27 4.401,08 -1.143,81 

Total 399.787,43 386.936,03 12.851,40 
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3.5 Investimentos 

 

Em 2016 o investimento directo atingiu o montante de 19.228,78€, integralmente pago a pronto 

pagamento e todo ele afecto a bens do activo imobilizado corpóreo, distribuído por beneficiação do 

edifício, equipamento social, material informático e mobiliário social e administrativo, 

indispensáveis às actividades exercidas por esta Instituição. 

 

4. Análise da situação financeira 

 
4.1 Demonstrações financeiras 

 

a) Da análise ao Balanço, podemos concluir que a nossa Instituição tem vindo a reforçar a sua 

autonomia financeira. 

b) Os Fundos Patrimoniais apresentam o montante de 707.207,09€, representando um 

acréscimo de quase 5,89% comparativamente com o ano de 2015. 

c) O passivo da Instituição foi reduzido em 37.489,70€, ou seja em mais de 11,86%. 

d) De acordo com as demonstrações financeiras, constata-se que o Resultado Líquido do 

Período foi de 29.226,08€ positivos, o que, tendo em conta o valor comparativo do ano de 

2015, corresponde a um aumento de resultados no valor de 10.148,94€. 

e) Porém, deverá considerar-se nulo este aumento de 10.148,94€, se o compensarmos com uma 

receita extraordinária referente a indemnizações do seguro no montante de 12.537,25€, 

incluídas na rubrica outros rendimentos, na estrutura rendimentos, desenvolvida no ponto 

3.1 Rendimentos e réditos do presente Relatório de Gestão. 

 

4.2 Dívidas à Administração Fiscal ou a outros entes públicos 

 

Como vem sendo hábito ao longo dos anos, este Centro Social não tem quaisquer dívidas à 

Administração Fiscal, Segurança Social ou qualquer outra entidade pública. O valor de 12.624,05€ 

apresentado no Balanço, refere-se às contribuições para a Taxa Social Única e retenções de 

impostos sobre o rendimento (IRS), bem como aos Fundos de Compensação do Trabalho (FCT), 

todos respeitantes a Dezembro de 2016, os quais foram pagos dentro do prazo legal, em 20 de 

Janeiro de 2017. 

 

4.3 Dívidas aos fornecedores 

 

Esta Instituição paga aos seus fornecedores num prazo médio inferior a trinta dias, pelo que o valor 

de 7.550,37€ inscrito no passivo corrente do Balanço, foi pago durante o mês de Janeiro de 2017 e 

ou no princípio de Fevereiro de 2017. 

 

5. Perspectivas futuras 

 
Das contas apresentadas no presente RELATÓRIO DE GESTÃO ressalta a consolidação dos 

resultados positivos dos últimos anos, que incentiva a Direcção do Centro Social da Paróquia de 

Beiriz a não baixar os braços, permitindo-lhe encarar o futuro com algum optimismo, embora 

moderado, porque ainda é bastante ténue a retoma da economia nacional. 

 

6. Aplicação de resultados 

 
Em face do exposto nos pontos anteriores, e atendendo aos números expressos no Balanço e 

Demonstração de Resultados, anexos ao presente documento, este Centro Social obteve no 
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exercício de 2016 um Resultado Líquido positivo no montante de 29.226,08€, que será transferido 

em 2017 para os Fundos Patrimoniais da Instituição através da Conta de Resultados Transitados. 

 

7. Conclusão e agradecimentos 

 
Com a apresentação deste documento, confirma-se a gestão responsável, equilibrada e eficaz com 

que dirigimos o Centro Social da Paróquia de Beiriz ao longo do ano de 2016, sem colocarmos em 

risco as metas e os objectivos a que nos propusemos. 

 

Porém, não podemos deixar de reconhecer que foi com o envolvimento de todos que ultrapassámos 

as dificuldades do dia-a-dia e que atingimos os resultados apresentados. 

 

Assim, queremos expressar os nossos agradecimentos a todas as entidades públicas e privadas, 

colectivas e individuais que colaboraram com este Centro Social, assim como a todos os 

trabalhadores pelo empenho e dedicação que têm demonstrado no apoio ao serviço que o Centro 

Social da Paróquia de Beiriz presta à comunidade em geral e aos utentes em particular. 

 

Beiriz, 30 de Março de 2017 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Balanço em 31 de Dezembro de 2016 

 

RUBRICAS  
 

NOTAS 
DATAS 

2016 2015 

ATIVO    

Activo não corrente    

Activos fixos tangíveis 4 931.055,52 944.009,59 

Activos intangíveis 5 165,29  

Investimentos Financeiros 3.1  1.000,00 1.000,00 

Outros activos financeiros 3.1 166,59 99,39 

  932.387,40 945.108,98 

Activo corrente    

Inventários 7 1.743,57 1.325,77 

Utentes 10.1 928,00 421,50 

Outras contas a receber 10.1 5.295,77 1.232,09 

Diferimentos 12.2 3.167,71 1.066,33 

Caixa e depósitos bancários 10.2 42.109,08 34.624,65 

  53.244,13 38.670,34 

Total do activo  985.631,53 983.779,32 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO    

Fundos patrimoniais    

Fundos 12.3 27.229,72 27.229,72 

Resultados transitados 12.3 599.575,86 580.498,72 

Outras variações nos fundos patrimoniais 12.3 51.175,43 41.059,60 

    

Resultado líquido do período  29.226,08 19.077,14 

Total dos fundos patrimoniais  707.207,09 667.865,18 

Passivo    

Passivo não corrente    

Financiamentos obtidos 3.1 214.406,79 263.882,92 

  214.406,79 263.882,92 

Passivo corrente    

Fornecedores 3.1 7.550,37 4.617,96 

Estado e outros entes públicos 12.1 12.624,05 11.422,70 

Diferimentos 12.2 3.782,95  

Outras contas a pagar 3.1 40.060,28 35.990,56 

  64.017,65 52.031,22 

Total do passivo  278.424,44 315.914,14 

Total dos fundos patrimoniais e do passivo  985.631,53 983.779,32 
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Demonstração dos resultados por naturezas do período findo em 31 de Dezembro de 2016 

 

 

 
  

 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 
PERÍODOS 

2016 2015 

Vendas e serviços prestados 8 186.387,84 170.010,50 

Subsídios, doações e legados à exploração 9 229.800,64 232.550,31 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 7 (28.644,41) (28.888,11) 

Fornecimentos e serviços externos  (52.706,19) (60.375,35) 

Gastos com o pessoal 11 (282.798,71) (261.610,71) 

Outros rendimentos e ganhos 3.1;8 12.825,03 3.452,36 

Outros gastos e perdas  (198,00) (1.484,28) 

Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos  64.666,20 53.654,72 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 4;5 (32.182,85) (30.176,50) 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  32.483,35 23.478,22 

Juros e gastos similares suportados 6 (3.257,27) (4.401,08) 

Resultado antes de impostos  29.226,08 19.077,14 

Resultado líquido do período  29.226,08 19.077,14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE BEIRIZ 
RELATÓRIO E CONTAS DE 2016 

NIPC 502655739 - Telef. 252249360 - Fax 252249369  
Rua da Igreja, 65 - 4495-332 Beiriz - Póvoa de Varzim 
  

 15 

 

Demonstração dos fluxos de caixa do período findo em 31 de Dezembro de 2016 

 

 

RUBRICAS NOTAS 
PERÍODO 

2016 2015 

Fluxos de caixa das actividades operacionais 
    

Recebimentos de clientes e utentes  190.912,29 169.932,00 

Pagamentos a fornecedores  -80.582,14 - 87.359,26 

Pagamentos ao pessoal 16 -278.792,64 - 261.610,71 

 
Caixa gerada pelas operações 

 
 (168.462,49) (179.037,97) 

Outros recebimentos/pagamentos  227.199,01 236.578,40 

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 
 
 58.736,52 57.540,43 

Fluxos de caixa das atividades de investimento 
    

Pagamentos respeitantes a:    

 
Activos fixos tangíveis 
 
Activos intangíveis 

 
4 

 
5 

 

-19.228,78 
 

-165,29 

- 3.903,87 
 

 

Investimentos financeiros  -67,20 - 80,39 

Recebimentos provenientes de:    

Juros e rendimentos similares  8 112,03 127,56 

Dividendos 8 21,29  

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 
 

 (19.327,95) (3.856,70) 

Fluxos de caixa das atcividades de financiamento 
    

    

Pagamentos respeitantes a: 
    

 Financiamentos obtidos  -39.476,13 - 57.372,03 

 Juros e gastos similares 6 -3.257,27 - 4.401,08 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) 
 

 (42.733,40) (61.773,11) 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)  (3.324,83) (8.089,38) 

Caixa e seus equivalentes no início do período  34.624,65 42.714,03 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 
 

10.2 42.109,08 34.624,65 
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

1. Identificação da Entidade 
 

1.1 Designação da entidade: Centro Social da Paróquia de Beiriz 

 

1.2 Sede: Rua da Igreja, n.º 65, 4495-332 Beiriz - Póvoa de Varzim 

  

1.3 Natureza da actividade: O Centro Social da Paróquia de Beiriz, é uma pessoa colectiva religiosa 

reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social, devidamente inscrita no 

competente Registo das IPSS, em 20 de Novembro de 1991, sob o n.º 62/92, no livro 4, a fls. 192, 

regendo-se pelas disposições do Estatuto das IPSS e demais normas aplicáveis. Tem como 

actividade e principal finalidade apoiar a primeira e segunda infâncias através de Creche, Infantário, 

Jardim de Infância e Actividades de Tempos Livres, incluindo as crianças e jovens em risco; 

podendo alargar a sua actividade com o apoio à juventude, facultando-lhes cursos de formação 

profissional que lhes proporciona entrar no mundo do trabalho, ou outros programas; apoio às 

famílias bem como às pessoas com deficiência e incapacidade; apoio às pessoas idosas através de 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de Convívio e Apoio 

Domiciliário, ou outros programas. Poderá ainda, criar serviços de apoio à integração social e 

comunitária; protecção social dos cidadãos nas eventualidades da doença, velhice, invalidez e 

morte; prevenção, promoção e proteção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados 

de medicina preventiva, curativa, de cuidados continuados e de reabilitação e assistência 

medicamentosa; educação e formação profissional dos cidadãos; resolução dos problemas 

habitacionais das populações, bem como outras respostas sociais, desde que contribuam para a 

efetivação dos direitos sociais dos cidadãos. 

 

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras  
 

2.1. Referencial contabilístico de preparação utilizado: 

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o sistema de normalização 

contabilística para as entidades sem fins lucrativos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 

de Março de 2011. 

 

Instrumentos legais da NCRF-ESNL: 
Aviso n.º 8259/2015, de 29 de Julho - NCRF-ESNL; 

Portaria n.º 220/2015, de 24 de Julho - Modelos de Demonstrações Financeiras; 

Portaria n.º 218/2015, de 23 de Julho - Código de Contas; 

Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de Junho; 

Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março - Modelos de Demonstrações Financeiras; 

Portaria n.º 106/2011, de 14 de Março - Código de Contas; 

Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de Março - NCRF-ESNL; 

Portaria n.º 986/2009, de 7 de Setembro; 

Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho - SNC. 
 

Sempre que não exista outra referência, os montantes encontram-se expressos em unidade de 

euro. 
 

2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC-ESNL que, em casos excecionais, tenham 

sido derrogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a 
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necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos 

resultados da entidade. 

No presente período não foram derrogas quaisquer disposições do SNC-ESNL. 
 

2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos 

conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior: 

Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2016 

são comparáveis em todos os aspectos significativos com os valores do período de 2015. 

 

3. Principais Políticas Contabilísticas 
 

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos 

desta entidade, de acordo com a normalização contabilística para as entidades do sector não 

lucrativo (ESNL). 

 

Activos fixos tangíveis 

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das respectivas 

depreciações acumuladas. 

 

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem 

utilizados, pelo método da linha recta, em conformidade com o período de vida útil estimado para 

cada grupo de bens, tendo por base as taxas máximas de depreciação previstas no Decreto-

Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro. 

 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

Activo fixo tangível  Vida útil estimada  Taxas 

Edifícios e outras construções:     

 Edifícios  50 anos  2% 

 Outras construções  10 anos  10% 

Equipamento básico  8 anos  12,5% 

Equipamento de transporte  4 anos  25% 

Equipamento administrativo  8 anos  12,5% 

Outros ativos fixos tangíveis  0   

 

As despesas com reparação e manutenção destes ativos que não aumentem a sua vida útil nem 

resultem em benefícios ou melhorias significativas dos mesmos, são consideradas como gastos no 

período em que ocorrem.  

 

Os Ativos Fixos Tangíveis em Curso representam bens ainda em fase de instalação, pelo que foram 

integrados na rubrica do Activo, no item de “Activos Fixos Tangíveis”. Estes bens encontram-se 

registados ao custo de aquisição e não foram depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em 

estado de uso. 
 

Activos intangíveis 

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes 

amortizações. 

 

As despesas de desenvolvimento e manutenção foram reconhecidas como gastos. 
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O método de amortização utilizado foi o da linha recta, em conformidade com o período de vida útil 

estimado, entre os três e seis anos. 

 

Investimentos financeiros 

Encontra-se registada em “Investimentos Financeiros”, pelo custo de aquisição, a participação deste 

Centro Social no capital da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e 

Esposende, C.R.L., NIPC 503750166, no montante de 1.000,00 € correspondentes a um título de 

participação.  

 

Nesta rubrica, encontra-se também registado no item “Outros Activos Financeiros”, o valor de 

166,59 €, correspondente às entregas efectuadas até final do ano, para o Fundo de Compensação do 

Trabalho (FCT), relativamente às trabalhadoras abrangidas pela Lei n.º 70/2013, de 30 de Agosto. 

 

Imposto sobre o rendimento 
As demonstrações financeiras não evidenciam qualquer imposto sobre o rendimento, em virtude de o Centro 

Social da Paróquia de Beiriz se encontrar isento do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 

(IRC) ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do Código do IRC. 

 

Inventários 

As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de 

realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de 

inventários. 

 

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo, encontram-se valorizadas ao custo de aquisição e 

destinam-se a ser incorporadas nos serviços a prestar pela entidade aos utentes no âmbito do 

exercício da sua actividade. 

 

Utentes e outras dívidas de terceiros 

As dívidas dos utentes e de outros terceiros encontram-se mensuradas ao custo e são registadas pelo 

seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.  

 

Fornecedores e outras dívidas a terceiros 

As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas pelo método do custo. 

 

As dívidas a pagar a fornecedores e a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado 

que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 
 

Caixa e depósitos bancários 

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e 

depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis. 

 

Empréstimos obtidos 

Os empréstimos obtidos encontram-se registados no passivo não corrente pelo custo. 

 

Custos dos empréstimos obtidos 

Os custos dos empréstimos obtidos foram reconhecidos como gastos do período, constando na 

Demonstração de Resultados, na rubrica “Juros e gastos similares suportados). 
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Rendimento 

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de 

serviços decorrentes da actividade normal da Instituição. O rédito é reconhecido líquido de 

abatimentos e descontos.  

 

Os rendimentos dos serviços prestados foram reconhecidos na data da sua prestação ou, se 

periódicos, até ao fim do período a que respeitavam. 

 

Os juros recebidos foram reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica. 

 

Subsídios 

Os subsídios do governo e de outras entidades destinados à exploração foram reconhecidos ao seu 

justo valor no momento do seu recebimento por terem carácter periódico. 

 

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de activos fixos tangíveis estão 

incluídos no item de “Outras variações nos fundos patrimoniais” e serão transferidos numa base 

sistemática para resultados à medida em que decorrer o respectivo período de depreciação. 

 

3.2. Principais pressupostos relativos ao futuro 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações a partir dos registos contabilísticos do Centro Social da Paróquia de Beiriz. 

 

4. Ativos Fixos Tangíveis 
a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 

correspondentes depreciações acumuladas. 

 

b) As depreciações foram efectuadas pelo método da linha recta. 

 

c) A vida útil foi determinada de acordo com o definido no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 

14 de Setembro. 

 

d) A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada 

no início e no fim dos períodos de 2016 e 2015, mostrando as adições e outras alterações, 

encontram-se desenvolvidas de acordo com dois quadros seguintes: 
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Quadro relativo a 31 de Dezembro de 2016 

 

Descrição  
Terrenos 

e 
recursos 
naturais 

 
Edificios e 

outras 
construções 

 Equipamento 
básico  

Equipamento 

de 
transporte 

 
Equipamento 

administrativ
o 

 
Equipam

entos 
biológicos 

 Outros 
AFT  AFT em 

curso  
Adian

tame
ntos 
AFT 

 TOTAL 

Valor bruto no 
início    1.175.438,93  78.741,91  21.099,15  37.976,42    444,72  6.643,09    1.320.344,22 

Depreciações 
acumuladas    245.008,39  76.686,66  21.099,15  33.095,71    444,72      376.334,63 

Saldo no início 
do periodo    930.430,54  2.055,25    4.880,71      6.643,09    944.009,59 

Variações do 
período    (22.211,25)  5.222,54    3.200,27    834,37      (12.954,07) 

Total de 
aumentos    7.183,63  6.261,69    4.883,46    900,00      19.228,78 

Total 
diminuições    29.394,88  1.039,15    1.683,19    65,63      32.182,85 

Depreciações do 
período    29.394,88  1.039,15    1.683,19    65,63      32.182,85 

Outras 
transferências                     

Saldo no fim 
do período    908.219,29  7.277,79    8.080,98    834,37  6.643,09    931.055,52 

Valor bruto no 
fim do período    1.182.622,56  85.003,60  21.099,15  42.859,88    1.344,72  6.643,09    1.339.573,00 

Depreciações 
acumuladas no 
fim do período    274.403,27  77.725,81  21.099,15  34.778,90    510.35      408.517,48 

                     
 

 

Quadro comparativo referente ao período findo em 31 de Dezembro de 2015     
 

 

 

 

Descrição  
Terrenos 

e 
recursos 
naturais 

 
Edificios e 

outras 
construções 

 Equipamento 
básico  

Equipamento 
de 

transporte 
 Equipamento 

administrativo  
Equipamentos 

biológicos  Outros 
AFT  AFT em 

curso  Adiantamentos 
AFT  TOTAL  

Valor bruto no 
início    1.175.438,93  77.695,54  21.099,15  35.118,92    444,72  6.643,09    1.316.440,35  

Depreciações 
acumuladas    216.279,08  76.351,93  21.099,15  31.983,25    444,72      346.158,13  
Saldo no 
início do 
periodo    959159,85  1.343,61    3.135,67      6.643,09    970.282,22  

Variações do 
período    (28.729,31)  711,64    1.745,04          (26.272,63)  

Total de 
aumentos      1.046,37    2.857,50          3.903,87  

Total 
diminuições    28.729,31  334,73    1.112,46          30.176,50  

Depreciações 
do período    28.729,31  334,73    1.112,46          30.176,50  

Outras 
transferências                      

Saldo no fim 
do período    930.430,54  2.055,25    4.880,71      6.643,09    944.009,59  

Valor bruto no 
fim do período    1.175.438,93  78.741,91  21.099,15  37.976,42    444,72  6.643,09    1.320.344,22  
Depreciações 
acumuladas no 
fim do período    245.008,39  76.686,66  21.099,15  33.095,71    444,72      376.334.63  

                      
   

 

5. Activos Intangíveis 
a) Os activos intangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição. 

 

b) Foram determinadas vidas úteis indefinidas. 
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6. Custos dos empréstimos obtidos 
 

Os juros dos financiamentos obtidos suportados durante os períodos em comparação de 2016 e 

2015, foram reconhecidos como gastos nos respectivos períodos, conforme quadro seguinte: 

Empréstimos  Aplicação  Não corrente  
Juros suportados 

em 2016 
 

Juros suportados 
em 2015 

Crédito Agrícola PVZ - Prédio  Aquisição do prédio  20.774,56  455,52  858,26 

Crédito Agrícola PVZ - Obra  Obra requalificação  187.232,23  2.801,75  3.542,82 

Totais    208.006,79  3.257,27  4.401,08 

         

 

7. Inventários 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores: 

Descrição  
Mercadorias 

2016  
 

Mat. Primas e 
Subsid.2016 

 
Total Período 

de 2016 
 

Mercadorias 
2015 

 
Mat. Primas e 
Subsid.2016 

 Total Período 

de 2015 
 

APURAMENTO DO CUSTO 
DAS MERC. VENDIDAS E 

MAT. CONSUMIDAS 
             

Inventários iniciais  716,81  608,96  1.325,77  747,15  914,50  1.661,65  

Compras  2.889,32  27.649,97  30.539,29  1.990,48  24.531,05  26.521,53  

Reclassificação e 
regularização de inventários 

   (1.477,08)  (1.477,08)    2.030,70  2.030,70  

Inventários finais  (1.245,78)  (497,79)  (1.743,57)  (716,81)  (608,96)  (1.325,77)  

Custo das mercadorias 
vendidas e matérias 

consumidas 

 2.360,35  26.284,06  28.644,41  2.020,82  26.867,29  28.888,11  

              

 

8. Rédito 

Para os períodos de 2016 e 2015 foram reconhecidos os seguintes réditos: 

Descrição  31.Dez.2016  31.Dez.2015 

Vendas  1.122,50   

  Mercadorias  1.122,50   

Prestação de serviços  185.265,34  170.010,50 

  Quotas dos utilizadores  172.341,85  157.993,75 

  Actividades extracurriculares  12.923,49  12.016,75 

Outros rendimentos  12.691,71  3.324,80 

  Descontos de pronto pagamento  9,21  39,01 

  Imputação subsídios para investimentos  145,13  36,15 

  Ganhos em outros instrumentos financeiros  0,12  0,07 

  Outros  12.537,25  3.249,57 

Juros  112,03  127,56 

  Depósitos bancários  112,03  127,56 

Dividendos  21,29   

  Investimentos financeiros  21,29   

Totais  199.212,87  173.462,85 
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9. Subsídios do Governo e outros apoios 
 

A 31 de Dezembro de 2016, o Centro Social tinha reconhecido nas Demonstrações Financeiras, 

subsídios do Governo e de Outras Entidades Públicas, bem como doações de entidades empresariais 

e particulares, no montante de 230.061,60 €, de diversas naturezas, conforme quadro seguinte: 

 

 

Descrição  Do Estado 

Valor Atribuído 
 

Do Estado 
Valor 

Imputado 

 

Outras 
Entidades 

Valor Atribuído 

 

Outras 
Entidades Val 

Imputado 
 

Subsídio autárquico ao investimento:           

  Para ativos fixos tangíveis          

  Edifícios e outras construções          

Doações ao investimento para ativos fixos 

tangíveis      260,96  8,16  

  Equipamento básico      260,96  8,16  

  Equipamento administrativo       
    

Subsídios à exploração Segurança Social  205.416,36  205.416,36      

  Por acordos de cooperação  205.416,36  205.416,36      

Subsídios à exploração Turismo de Portugal  4.297,02  4.297,02      

 Por consignação de área de zona de jogo  4.297,02  4.297,02      

Subsídios à exploração Autoridade Tributária  1.651.35  1.651.35      

  Por consignação de 0,5% do IRS às IPSS  1.651.35  1.651.35      

Subsídios à exploração I.E.F.P.  1.065,98  1.065,98      

  Por contratos de estágios profissionais  1.065,98  1.065,98      

Subsídios à exploração União de Freguesias 

de Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai      3.000,00  3.000,00  

  Por apoios às associações locais      3.000,00  3.000,00  

Doações de empresas e particulares      14.369,93  14.369,93  

  Em numerário      3.338,27  3.338,27  

  Em espécie      11.031,66  11.031,66  

 

Comparativamente, a 31 de Dezembro de 2015, as Demonstrações Financeiras relevavam esses 

subsídios e apoios, os quais ascendiam ao montante de 273.646,06 €, de diversas naturezas, 

conforme quadro seguinte: 
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Descrição  
Do Estado 

Valor Atribuído 
 

Do Estado 

Valor 
Imputado 

 

Outras 

Entidades 
Valor Atribuído 

 

Outras 

Entidades Val 
Imputado 

 

Subsídio autárquico ao investimento       40.000,00    

  Para ativos fixos tangíveis      40.000,00    

  Edifícios e outras construções      40.000,00    

Doações ao investimento para ativos fixos 
tangíveis      1.095,75  36,15  

  Equipamento básico      255,10  18,65  

  Equipamento administrativo      840,00  17,50  

Subsídios à exploração Segurança Social  203.853,60  203.853,60      

  Por acordos de cooperação  203.853,60  203.853,60      

Subsídios à exploração Turismo de Portugal  2.098,38  2.098,38      

  Por consignação de área de zona de jogo  2.098,38  2.098,38      

Subsídios à exploração Autoridade Tributária  2.045,30  2.045,30      

  Por consignação de 0,5% do IRS às IPSS  2.045,30  2.045,30      

Subsídios à exploração IEFP          

  Por programa estágios profissionais          

Subsídios à exploração União de Freguesias 
de Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai      2.500,00  2.500,00  

  Por apoios às associações locais      2.500,00  2.500,00  

Doações de empresas e particulares      22.053,03  22.053,03  

Em numerário      9.543,67  9.543,67  

Em espécie      12.509,36  12.509,36  

 

10. Instrumentos Financeiros 
As bases de mensuração utilizadas para a contabilização dos instrumentos financeiros foram as do 

custo. 

 

10.1. Fornecedores, outros passivos correntes e créditos a receber 
 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, as rubricas de fornecedores, outros passivos correntes, utentes 

e outros créditos a receber, apresentavam a seguinte decomposição: 

 
Descrição  31.Dez.2016  31.Dez.2015 

Activos:     

Utentes  928,00  421,50 

Créditos a receber  5.095,79  1.032,11 

Outros activos correntes  199,98  199,98 

Total dos activos  6.223,77  1.653,59 

Passivos:     

Fornecedores  7.550,37  4.617,96 

Outros passivos correntes  40.060,28  35.990,56 

Total dos passivos  47.610,65  40.608,52 

Total líquido  - 41.386,88  - 38.954,93 
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10.2. Caixa e depósitos bancários 
 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Caixa e depósitos bancários” apresentava a seguinte 

decomposição: 

 

Descrição  31.Dez.2016  31.Dez.2015 

Caixa  779,74  539,69 

Depósitos à Ordem  41.329,34  34.084,96 

Totais  42.109,08  34.624,65 

     

 

11. Benefícios dos empregados 
 

a) O número de membros dos órgãos directivo e fiscal da Instituição, nos períodos de 2016 e 2015, 

foram: 5 da Direcção e 3 do Conselho Fiscal. A estes membros não são processadas nem atribuídas 

quaisquer remunerações, bónus, prémios, gratificações ou outros benefícios. 

 

b) O número médio de funcionários, todos do sexo feminino, ao serviço da Instituição, foi de 20 em 

2016 e igualmente de 20 em 2015. 

 
c) Os gastos com o pessoal foram os seguintes: 

 

Gastos com o pessoal  2016  2015  

Remunerações do pessoal  229.121,83  213.205,09  

Indemnizações  1.352,00  951,07  

Encargos sobre as remunerações  47.754,04  44.177,44  

Seguros de acidentes no trabalho e doenças 
profissionais 

 3.281,01  2.160,43  

Outros gastos com o pessoal  1.289,83  1.116,68  

Totais  282.798,71  261.610,71  

 

A rubrica outros gastos com o pessoal inclui gastos com medicina, segurança e higiene no trabalho, 

bem como fardamento. 

 

12. Outras informações 
 

12.1. Estado e outros entes públicos 
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Estado e outros entes públicos” apresenta a seguinte 

decomposição: 

 

Descrição  31.Dez.2016  31.Dez.2015 

Passivo:     

Retenção de Impostos sobre o Rendimento (IRS)  2.264,74  2.089,22 

Contribuições para a Segurança Social  10.339,96  9.325,75 

Outras tributações – Fundos de Compensação do Trabalho    19,35  7,73 

Totais  12.624,05  11.422,70 
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12.2. Diferimentos 
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Diferimentos” apresentava a seguinte decomposição: 

 

Diferimentos  31.Dez.2016  31.Dez.2015 

Activos     

 Gastos a reconhecer:     

Seguros  1.540,92  817,27 

Material de limpeza  1.064,44  0,00 

Outros Custos Diferidos  562,35  249,06 

Totais  3.167,71  1.066,33 

Passivos     

 Rendimentos a reconhecer:     

IEFP – Programa estágios emprego  3.782,95  0,00 

Totais  3.782,95  0,00 

     

 

12.3. Fundos patrimoniais 
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica dos “Fundos patrimoniais” apresentava a seguinte 

decomposição: 

 

Fundos Patrimoniais  31.Dez.2016  31.Dez.2015 

Fundos  27.229,72  27.229,72 

Resultados transitados  599.575,86  580.498,72 

Outras variações nos fundos patrimoniais  51.175,43  41.059,60 

Resultado líquido do período  29.226,08  19.077,14 

Totais  707.207,09  667.865,18 

     

 

13. Acontecimentos após a data de Balanço 
 

Após a data do balanço, não são conhecidos quaisquer eventos relevantes que possam ter impacto 

significativo nos activos e passivos das demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2016. 

 

Beiriz, 30 de Março de 2017 

 


