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PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 

 

1. Identificação da entidade: 

Designação: Fundação Padre Manuel Pereira Pinho e Irmã- Lar Paroquial de Santa Maria  

Morada: Rua Padre Pinho, 66 3880-598 Válega 

Endereço eletrónico: geral@fundacao-valega.pt 

Página da internet: www.fundacao-valega.pt 

Telefone: 256 502 512 

 
 

2. Referencial contabilístico de preparação das demostrações financeiras 

Em 2016 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das 
operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma 
Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março, com observância do Aviso 8259/2015 de 29 
de Julho. 

 

3. Principais políticas contabilísticas 

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela entidade na elaboração das demonstrações 
financeiras foram as seguintes: 

 

3.1. Politicas Contabilísticas 

 3.1.1.Continuidade: 

A Instituição continuará a desenvolver a sua atividade de prestação de serviços, cumprindo os seus 
fins estatutários. 

 3.1.2. Regime do acréscimo (periodização económica): 

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram 
(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, 
independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados 
contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se 
relacionem.  
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3.1.3. Consistência de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da 
apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem 
alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas 
neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para a sua análise, 
pelos utilizadores, beneficiários e outros. 

 3.1.4. Informação comparativa 

A informação comparativa será divulgada nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período 
anterior, nomeadamente 2015. 

 

3.2.  Políticas de Reconhecimento e Mensuração 
 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados pelo custo de aquisição deduzidos das 
depreciações. Os terrenos que a instituição possui não sofrem qualquer depreciação. 

As despesas que a entidade incorreu com a manutenção e reparação dos ativos são registadas 
como gastos do período. 

As depreciações e reintegrações praticadas resultam da aplicação das taxas prevista na legislação 
em vigor. 

 

4. Outras Informações 
 

 
4.1. Número de pessoas ao serviço da instituição, em 31.12.2016, por resposta social foi de: 

5.1.1. Creche: 9 

5.1.2. Pré-Escolar: 7 

5.1.3. C.A.T.L: 1 

5.1.4.Centro de Dia: 4 

5.1.5. Serviço de Apoio Domiciliário: 12 

 

4.2. Número de voluntários ao serviço da instituição, em 31.12.2016 

A instituição conta com 3 voluntários, para além dos órgãos sociais. 



          Anexo ao balanço e à Demonstração de Resultados         Liliana Silva 

 CC n.º 70105 

 

 

3 

 

4.3. Órgãos Sociais da Instituição, em 31.12.2016 

Os estatutos da instituição foram alterados adequando-os à Lei-quadro das Fundações, tendo sido 
aprovados em 03.06.2016 e publicados a 07.12.2016. 

Os novos órgãos sociais da instituição são:  

O Conselho de Administração, composto pelo Presidente José Fernando Alves Carneiro e pelos Vice- 
Presidentes, Álvaro de Oliveira Gomes e Rosa Maria dos Reis Mendonça. A tomada de posse ocorreu em 
28.10.2016. 

A Direção, composta pelo Presidente Álvaro de Oliveira Gomes, pela Secretária Lília Raquel Ramalho 
Moura Teixeira e pela Tesoureira Maria Isabel Fonseca da Costa Pinho. A tomada de posse ocorreu em 
12.12.2016. 

O Conselho Fiscal, composto pelo Presidente Vítor Manuel Reis Amaral e pelos vogais António Afreixo 
Pinho e Carla Rosa Maia Santos. A tomada de posse ocorreu em 12.12.2016. 

 

4.4. Número médio de utentes por resposta social: 
 

VALÊNCIA 2015 2016 

CRECHE 31 37 

PRÉ-ESCOLAR 43 42 

C.A.T.L 20 19 

CENTRO DE DIA 20 24 

SERVIÇO AP. DOMICILIÁRIO 38 37 
 

 

Os documentos que compõe a Prestação de Contas são: 

- Balanço; 

- Demonstração de Resultados por naturezas; 

- Mapa Evolução Demonstração de Resultados (não obrigatório); 

- Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

- Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados (presente documento). 
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BALANÇO À DATA DE 31.12.2016 

 

5. ATIVO 
 
 
5.1. Ativos fixos tangíveis e intangíveis 

Os ativos fixos tangíveis foram registados pelo custo de aquisição, deduzido das depreciações 
praticadas. 

 

A instituição em 2016 investiu no seguinte equipamento: 

 

INVESTIMENTOS  VALOR 
SOFTWARE OFFICE 424,35 € 

BANHO MARIA C/ RODAS E CONTAINER 1.022,94 € 

PANELA SOPA E UTENSÍLIOS 118,34 € 

CADEIRA DE BANHO / WC CLEAN AD 378,19 € 

ESTORE ALUMINIO COMPLETO 147,60 € 

MÁQUINA LAVAR LOIÇA INDUSTRIAL 2.214,00 € 

TELEFONE SIEMENS OPTIPOINT ADVANCED 334,56 € 

QUEIMADOR MONOLUME 162,73 € 

CARRO NICK 50 LT C/ PEGA REVERS 97,17 € 

SERVIÇO DE CAFÉ  144,41 € 

MICROFONES 121,50 € 

TOTAL INVESTIMENTO 5.165,79 € 
 

 

5.2. Inventários 

A Instituição adota como método de custeio dos inventários o custo FIFO (first in, first out). 

O inventário que a Instituição detém, 4.273,99 €, e que se refere aos géneros alimentícios (será 
incorporado na confeção da alimentação no período seguinte), produtos de incontinência, limpeza e 
escritório. 
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5.3. Clientes (Utentes) 

O valor de Utentes (clientes) de 10.910,38 € refere-se essencialmente às mensalidades do mês de 
dezembro de 2016 que ainda estavam por receber à data de 31.12.2016, nomeadamente o valor de 
7.076,45 €. (à data de 07.03.2017 o valor que estava por receber era 1.996,95 €). 

O valor 3.833,93 € refere-se a meses anteriores que a instituição está a desenvolver esforços para 
recuperar. 

 

5.4. Outras contas a receber 
 

Descrição 2016 

Rendas a cobrar 295,80 € 

Restituição do Iva 2.238,97 € 

Fundo de Compensação Diferencial Remuneratório  
Educadoras em Pré- Escolar 

6.562,96 € 

Fundo de Compensação Salarial 190,74 € 

Juros Depósitos a prazo 16,33 € 

Total a receber 9.304,80 € 
 

5.5. Diferimentos 

 

Descrição Valor 2015 Valor 2016 

Gastos a reconhecer     

Seguros 3.328,29 € 2.880,49 € 

Total 3.328,29 € 2.880,49 € 
 

Diz respeito a seguros de viaturas, edifício e acidentes de trabalho já pagos, mas que respeitam a gastos 
de 2017. 
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5.6. Meio Financeiros (caixa e depósitos bancários) 

 

Descrição 2015 2016 

Caixa Fundo de maneio 477,27 € 168,91 € 

Caixa Mensalidades 822,86 € 427,02 € 

Depósitos à ordem 8.844,04 € 15.948,41 € 

Depósitos a prazo1) 60.000,00 € 60.000,00 € 

Total 70.144,17 € 76.544,34 € 
1)A taxa média de remuneração dos depósitos a prazo é de 0,75%. 

 

 
6. FUNDOS PATRIMONIAIS 

 

Descrição Saldo 2015 Saldo 2016 

Fundos 123.099,39 € 123.099,39 € 

Reservas 21.765,90 € 21.765,90 € 

Resultados Transitados  79.807,71 € 68.939,80 € 

Excedentes de revalorização 10.000,00 € 10.000,00 € 

Out. variações F. Patrimoniais 3) 22.293,14 € 5.398,19 € 

Resultado Líquido do período -8.197,74 € 11.401,31 € 

Total Fundo Patrimonial 248.768,40 € 240.604,59 € 
 

As variações que decorreram nos fundos patrimoniais resultaram da transferência para os resultados 
transitados do resultado líquido do ano de 2015, bem como a anulação da dívida de utentes de 2006 a 
2010 inclusivé, conforme deliberação de reunião do Conselho de Administração de 23.11.2016, no valor 
de 6.457,87 €. Utentes esses que já não frequentam a instituição, sendo que alguns deles já faleceram, 
outros emigraram e outros a instituição não conseguiu qualquer forma de contacto com os mesmos. 

Na rubrica de outras variações de fundos patrimoniais, as variações resultam por um lado das imputações 
dos subsídios para investimentos provenientes da Câmara Municipal de Ovar, nomeadamente na 
aquisição de viatura e do CLDS Jogos Sociais, que por sua vez viram a contrapartida nas depreciações 
do exercício. Por outro lado foram feitas correcções, uma vez que anteriormente não foi feito 
sistematicamente de acordo com as depreciações, as imputações dos subsídios aos investimentos, 
nomeadamente do PIDDAC. 
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7. PASSIVO 
 
7.1. Fornecedores 

Descrição Valor 2015 Valor 2016 

Armazéns Barreto 0,00 € 121,62 € 

Daniel Santana Frutaria 1.071,36 € 1.161,20 € 

Garagem Arrifana 297,62 € 0,00 € 

MAS Valente 140,18 € 18,35 € 

Malaquias 364,69 € 109,55 € 

Milcarne 315,72 € 255,31 € 

Ovarmat 96,48 € 4,00 € 

Três Reis (padaria) 391,05 € 338,95 € 

Petrogal 1.376,01 € 0,00 € 

Valadapneus 0,00 € 136,84 € 

Zurich 44,47 € 41,93 € 

Pt comunicações 82,25 € 91,47 € 

EDP 193,13 € 0,00 € 

ADRA 209,34 € 235,35 € 

EUROPGS 0,00 € 0,00 € 

ComercialTec 390,51 € 0,00 € 

Tedlusi 897,90 € 591,40 € 

OMNISINAL 0,00 € 36,90 € 

António Santos - Fossas 0,00 € 120,00 € 

Aires Combustíveis (Repsol) 194,12 € 469,22 € 

Trigiene 0,00 € 101,84 € 

Centroquimica 0,00 € 117,65 € 

Sogenave 2.644,42 € 2.537,61 € 

Aviludo 360,10 € 0,00 € 

Válega Jardins 0,00 € 159,90 € 

Norgeri 509,76 € 227,00 € 

Notas de Arte 0,00 € 98,40 € 

Dr.ª Sofia Reis 0,00 € 27,48 € 

Taxis Ramos 1.100,00 € 1.370,00 € 

Total 10.679,11 € 8.371,97 € 
 

Em 2016 a instituição conseguiu regularizar os seus compromissos, sendo que o valor acima 
corresponde ao pagamento a fornecedores do mês de Dezembro, continuando a pagar a 30 dias.  
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7.2. Estado e Outros entes públicos 

Descrição Valor 2015 Valor 2016 

Contribuições à Segurança Social 11.559,89 € 11.720,08 € 

Retenções IRS 3.201,66 € 2.742,85 € 

Total 14.761,55 € 14.462,93 € 
 

Estes valores a pagar ao Estado resultam dos salários pagos aos colaboradores e prestadores de 
serviços a 31.12.2016, cujos valores a pagar decorrentes das retenções, contribuições à segurança social 
serão assumidos no mês de Janeiro de 2017. 

 

7.3. Financiamentos Obtidos 

Descrição Valor 2015 Valor 2016 

Locação Financeira 10.562,74 € 4.641,34 € 

Total 10.562,74 € 4.641,34 € 
 

Decorrente do contrato de locação financeira que possuímos com a empresa Leaseplan para aquisição 
de uma viatura. 

 

7.4. Outras contas a pagar 

 

Descrição Valor 2015 Valor 2016 

Remunerações a liquidar 5) 57.441,87 € 65.386,46 € 

Outras despesas6) 2.858,53 € 849,05 € 

Total 60.300,40 € 66.235,51 € 
 

5)Férias, subsidio de férias e encargos sociais a pagar em 2017, mas que correspondem a um 
gasto de 2016. 

6)Despesas que serão pagas em 2017, mas que correspondem a gastos de 2016, tais como, 
energia elétrica e contrato fotocopiadora. 
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8. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS À DATA DE 31.12.2016 

 

Para uma análise mais cuidada, esta demonstração financeira será seguidamente desagregada por 
rúbricas. 

 
8.1. Prestação de Serviços (Mensalidades) 

 

Esta rubrica representa 28,8% do total de rendimentos, tem verificado um decréscimo gradual desde 
2012, como consequência da diminuição de utentes, bem como pelo decréscimo do rendimento 
disponível das famílias, conforme podemos observar no quadro em anexo “Evolução Anual das 
Demonstração de Resultados”. 

Em 2016, não foi diferente, 

VALÊNCIA/ 2015 2016 Evolução 

ANO Mensalidades Outros Total 2015 Mensalidades Outros Total 2016 Valor %   

CRECHE 25.415,19 € 3.708,81 € 29.124,00 € 27.518,50 € 4.646,75 € 32.165,25 € 3.041,25 € 10,44% 
PRE-

ESCOLAR 
35.913,68 € 12.721,32 € 48.635,00 € 33.264,41 € 8.590,59 € 41.855,00 € -6.780,00 € -13,94% 

CATL 7.802,79 € 2.266,50 € 10.069,29 € 7.432,90 € 1.968,70 € 9.401,60 € -667,69 € -6,63% 

CENTRO DIA 28.166,97 € 6.733,06 € 34.900,03 € 30.249,40 € 12.797,60 € 43.047,00 € 8.146,97 € 23,34% 

SAD 62.265,68 € 3.834,50 € 66.100,18 € 57.450,89 € 2.493,21 € 59.944,10 € -6.156,08 € -9,31% 

TOTAL 159.564,31 € 29.264,19 € 188.828,50 € 155.916,10 € 30.496,85 € 186.412,95 € -2.415,55 € -1,28% 

 

Esta rubrica desagregada por valência e por tipo de receita, observou um decréscimo de rendimentos 
face ao ano transacto de 2.415,55 €, ou seja, uma perda de receita de 1,28%, justificada pela diminuição 
de rendimentos nas valências Pré, CATL e, essencialmente, Serviço de Apoio Domiciliário. 

A valência Pré- Escolar verificou ainda a diminuição de outras receitas, nomeadamente atividades 
extracurriculares. 

O Centro de Dia, embora com mensalidades baixas, tem verificado um aumento das suas receitas, 
nomeadamente com a cobrança de serviços extra aos utentes, como acompanhamentos a consultas, 
banhos, preparação para centro de dia, mostrando que acompanhamos cada vez mais as necessidades 
dos utentes. 

No que respeita ao S.A.D., que revela preocupação, as receitas têm decrescido, essencialmente pela 
diminuição de utentes. 
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8.2. Subsídios, doações e legados à exploração 
 

VALÊNCIA/ANO 
2015 2016 

Segurança 
social (ISS) 

FEAC IEFP CMO 
Segurança 
social (ISS) 

IEFP CMO 

CRECHE 94.716,36 € 0,00 € 69,87 € 1.785,00 € 115.966,15 € 202,61 € 1.190,70 € 

PRE-ESCOLAR 91.081,13 € 0,00 € 0,00 € 3.016,64 € 87.960,90 € 0,00 € 2.064,28 € 

CATL 10.065,17 € 0,00 € 0,00 € 952,71 € 10.034,09 € 0,00 € 680,40 € 

CENTRO DIA 27.954,00 € 0,00 € 0,00 € 1.165,21 € 30.902,55 € 0,00 € 680,40 € 

SAD 170.042,53 € 0,00 € 34,94 € 2.160,44 € 167.771,52 € 61,91 € 1.474,22 € 

SUB TOTAL 393.859,19 € 0,00 € 104,81 € 9.080,00 € 412.635,21 € 264,52 € 6.090,00 € 

CLDS 69.278,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

OUTRAS 0,00 € 1.077,68 € 4.588,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

FCD SALARIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.562,96 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 463.137,51 € 1.077,68 € 4.693,29 € 9.080,00 € 419.198,17 € 264,52 € 6.090,00 € 

TOTAL GLOBAL 2015 477.988,48 € TOTAL GLOBAL 2016 425.552,69 € 

Análise Valor Absoluto 
Evolução 

% 
  Análise Valor Absoluto 

Evolução 
% 

  

Variação 
Acordos 

18.776,02 € 4,77%   
Variação 
Global 

-52.435,79 € -10,97% 
  

 

Esta rubrica representa 65,74% dos rendimentos da Instituição, o que demonstra a vulnerabilidade destas 
instituições aos subsídios à exploração, nomeadamente do ISS. 

Como podemos observar esta rubrica está desagregada pelas entidades que nos comparticipam com 
subsídios à exploração para o desenvolvimento de atividades, não constando desta rubrica as 
comparticipações destas entidades para investimento. As entidades são a Segurança Social (ISS), o 
IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) e a Câmara Municipal de Ovar.  

Nesta rubrica, no que respeita aos subsídios provenientes dos acordos de cooperação com a segurança 
social verificamos um aumento de 18.776,02 € (4,77%) face ao ano anterior, decorrente do aumento de 
utentes em Creche e Centro de Dia. 

Importa ainda referir que em 2016, o apoio proveniente da Câmara Municipal diminuiu, dado que 
enquanto decorreu o projecto CLDS, fomos positivamente majorados no âmbito do programa de apoio ao 
associativismo, que verificou o seu términus a 30.06.2015. 

 

 

 

 



          Anexo ao balanço e à Demonstração de Resultados         Liliana Silva 

 CC n.º 70105 

 

 

11 

 

Os restantes 5% dos rendimentos resultam dos rendimentos suplementares e extraordinários que 
agregados resultam nos Outros rendimentos e ganhos. 

 

8.3. Rendimentos Suplementares 

Descrição 2015 2016 Evolução 

Rendimentos Suplementares       

Festas e Subscrições8) 5.485,17 € 4.765,57 € -719,60 € 
Outros (rendas, venda madeira) 1.313,08 € 1.248,53 € -64,55 € 

Total 6.798,25 € 6.014,10 € -784,15 € 
8)Santos populares, feira de outono, caminhada, restituição iva, tunas 

Os rendimentos suplementares que assumem aproximadamente 1% do total de rendimentos. 

 

8.4. Rendimentos extraordinários 

Descrição 2015 2016 Evolução 

Rendimentos Extraordinários       

Subsídios para investimentos9) 4.744,84 € 4.096,96 € -647,88 € 

Outros10) 2.758,95 € 24.637,55 € 21.878,60 € 

Total 7.503,79 € 28.734,51 € 21.230,72 € 
9)Imputação dos subsídios para investimentos da Câmara Municipal de Ovar (viatura) e CLDS 
correspondente ao ano 2016 

10)Donativos, consignação IRS 

Os rendimentos extraordinários assumiram 4,5% do total de rendimentos, decorrente essencialmente do 
donativo da fábrica da igreja de Válega. 

 

A soma dos rendimentos suplementares com os rendimentos extraordinários totaliza os outros 
rendimentos e ganhos, que totaliza o valor de 34.748,61 €. 

 

8.5. Rendimentos Financeiros 

Descrição 2015 2016 Evolução 

Rendimentos Financeiros       

Juros de depósitos 546,72 € 638,69 € 91,97 € 

Total 546,72 € 638,69 € 91,97 € 



          Anexo ao balanço e à Demonstração de Resultados         Liliana Silva 

 CC n.º 70105 

 

 

12 

 

O aumento dos rendimentos financeiros resulta não do aumento da taxa de juro, mas sim pelo facto de 
durante todo o ano de 2016 tivemos aplicado em depósitos a prazo 60.000,00 €, o que não aconteceu em 
2015. 

 

8.6. Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 
 

Descrição 2015 2016 Variação 

Custo das matérias consumidas 50.665,30 € 52.927,45 € 2.262,15 € 

 

Tal como em 2015, reiteramos a nossa poupança de 50% face à anterior subcontratação deste serviço. 
Embora tenha havido um aumento de cerca de 2.200 € com este gasto, o mesmo não tem grande 
expressão, uma vez que verificamos o aumento de 7 utentes, sendo que 6 correspondem a Creche. 

 

8.7. Fornecimentos e Serviços Externos 

Depois da rubrica de gastos com pessoal é a rubrica que mais consome rendimentos, 17,22%. 

Apresenta-se de seguida por sub-rubrica a evolução dos gastos.  

Descrição 2015 2016 Variação Evolução 

  c/ CLDS s/ CLDS       

Fornec. Serv. Externos           

Subcontratos transportes 15.110,00 € 15.110,00 € 14.172,00 € -938,00 € -6,21% 

Electricidade 10.374,63 € 10.374,63 € 7.597,15 € -2.777,48 € -26,77% 

Combustíveis\Agua 10.396,31 € 9.795,07 € 9.784,59 € -10,48 € -0,11% 

Outros Fluídos 15.268,58 € 15.268,58 € 14.663,65 € -604,93 € -3,96% 

Ferr. Utensilios Desg. Rápido 1.922,42 € 1.922,42 € 1.693,37 € -229,05 € -11,91% 

Livros  documentação técnica 140,00 € 140,00 € 140,00 € 0,00 € 0,00% 

Material Escritório 4.874,89 € 3.122,95 € 3.499,97 € 377,02 € 12,07% 

Artigos para oferta 552,66 € 552,66 € 912,34 € 359,68 € 65,08% 

Rendas e Alugueres 5.280,56 € 1.913,43 € 243,62 € -1.669,81 € -87,27% 

Comunicação 2.436,84 € 2.126,91 € 1.996,86 € -130,05 € -6,11% 

Seguros 3.552,97 € 3.552,97 € 3.825,41 € 272,44 € 7,67% 

Deslocações e estadas 2.069,19 € 2.069,19 € 2.440,34 € 371,15 € 17,94% 

Honorários 24.171,47 € 9.381,47 € 13.928,39 € 4.546,92 € 48,47% 

Conservação e reparação 4.695,12 € 4.695,12 € 5.301,29 € 606,17 € 12,91% 

Limpeza, Higiene e Conforto 11.109,40 € 11.109,40 € 11.496,37 € 386,97 € 3,48% 
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Trabalhos especializados12) 6.530,87 € 6.530,87 € 7.451,30 € 920,43 € 14,09% 

Reparação Equipamento 0,00 € 0,00 € 175,00 € 175,00 € 0,00% 

Material Didático 564,00 € 564,00 € 894,09 € 330,09 € 58,53% 

Jornais e Revistas 156,30 € 156,30 € 172,00 € 15,70 € 10,04% 

Vestuário e Calçado utentes 722,63 € 722,63 € 48,00 € -674,63 € -93,36% 

Encargos Saúde Utentes 4.309,90 € 4.309,90 € 4.501,36 € 191,46 € 4,44% 

Rouparia 309,91 € 309,91 € 605,84 € 295,93 € 95,49% 

Outros Forn.  Serv. Externos 13) 6.670,27 € 6.670,27 € 5.950,85 € -719,42 € -10,79% 

Total 131.218,92 € 110.398,68 € 111.493,79 € 1.095,11 € 0,99% 
12)gastos com serviços de medicina trabalho, higiene e segurança no trabalho, HACCP, contrato de 
manutenção com consultoria informática e manutenção do site, contrato com empresa de desinfestação e 
contrato com empresa de manutenção de extintores, manutenção de espaços ajardinados 

13) Outros, tais como, piscina, cisternas, estofador, alguns gastos com Santos Populares, bolsas dos 
contratos emprego inserção, entre outros. 

 

Uma vez que comparamos o ano de 2016 com o ano anterior, 2015, e este no primeiro semestre tinha em 
atividade o desenvolvimento o projecto CLDS, para uma interpretação mais cuidada e rigorosa da 
atividade regular da instituição no que respeita aos gastos com FSE (Fornecimentos e Serviços 
Externos), expurgou-se os gastos com o CLDS dos globais. 

Assim, a 1.ª coluna, apresenta os gastos totais de 2015, incluindo os do CLDS; a 2.ª coluna os gastos de 
2015 sem o CLDS, portanto, os da atividade regular da instituição; a 3.ª coluna os gastos da atividade 
regular da instituição de 2016 e seguidamente a análise comparativa. 

Verificamos portanto que: 

Embora em termos absolutos tenham decrescido, na verdade, expurgados os gastos com o CLDS, 
verificamos um aumento nesta rubrica de 1% (1.095,00 €), resultado essencialmente do aumento da 
rubrica de honorários. 

No entanto, verificamos poupanças, com maior expressão, nomeadamente em: 

- transporte de idosos, com a renegociação de preços; 

- electricidade, com a mudança de fornecedor; 

- gás. 

O aumento de gastos com maior expressão, para além dos honorários, foram em: 

- conservação e reparação, em viaturas e pequenas reparações no edifício; 

- trabalhos especializados, decorrente do contrato com o jardineiro. 
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8.8. Gastos com pessoal 
 

O peso desta rubrica no total de rendimentos é de 69%, ou seja aproximadamente 70% dos rendimentos 
que possuímos são absorvidos com gastos com pessoal. 

Descrição 2015 2016 Variação Evolução 

  c/ CLDS s/ CLDS       

Gastos com Pessoal           

Quadros Superiores e Médios 142.435,14 € 114.635,54 € 116.716,56 € 2.081,02 € 1,82% 

Profissionais Qualificados e Indiferenciados 229.226,13 € 229.226,13 € 229.761,18 € 535,05 € 0,23% 

Subsídios de Alimentação 12.791,62 € 12.462,10 € 15.353,22 € 2.891,12 € 23,20% 

Horas Extraordinárias 2.220,86 € 2.220,86 € 3.496,60 € 1.275,74 € 57,44% 

Taxa Social Única 84.040,18 € 75.566,50 € 75.130,96 € -435,54 € -0,58% 

Fundo Garantia de Compensação do Trabalho 42,65 € 21,96 € 21,16 € -0,80 € -3,64% 

Indemnizações por despedimento 6.269,95 € 1.565,91 € 2.517,67 € 951,76 € 60,78% 

Outros 561,74 € 561,74 € 590,50 € 28,76 € 5,12% 

Seguros de Acid. Trabalh. e Doencas Profissionais 3.132,14 € 3.053,97 € 3.558,97 € 505,00 € 16,54% 

Total 480.720,41 € 439.314,71 € 447.146,82 € 7.832,11 € 1,78% 
 

Tal como no anterior quadro, expurgou-se os gastos com pessoal afeto ao CLDS para comparar a 
evolução da atividade regular da instituição. 

 No que respeita ao aumento dos gastos com pessoal dos quadros superiores refere-se essencialmente 
às actualizações das educadoras de infância. 

No que respeita às restantes colaboradoras resulta do aumento do salário mínimo nacional. 

Importa referir que em 2016, a instituição fez um acordo de revogação do contrato de trabalho com uma 
colaboradora e que com essa redução a instituição poupou em 2016, 3.281,74 €. Ainda, no mesmo ano, 
uma outra colaboradora passou à situação de pensionista, tendo cessado o seu contrato de trabalho. A 
poupança verificar-se-á em 2017. 

Verificou-se ainda o aumento do pagamento de horas extraordinárias, tal resultou do número de feriados 
obrigatórios em 2016, que foi superior aos de 2015. 

 

8.9. Gastos com depreciações 2016 

 

A instituição utiliza o método de depreciações da linha reta. 
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No ano de 2016 o valor das depreciações (que refletem o desgaste dos equipamentos) foi de 22.565,94€, 
conforme mapa em anexo. 

 

8.10. Gastos Financeiros 

Descrição 2015 2016 

Gastos Financeiros     

Juros e gastos financeiros 285,06 € 423,63 € 
 

Os gastos de 2016 referem-se aos juros do contrato de locação financeira que possuímos.  

 

Desagregando os rendimentos e os gastos globais por valência, conforme podemos observar pela 
Demonstração de Resultados por valências, obtemos os seguintes resultados no final de 2016. 

 

8.11. Resultados  
 
 

Descrição 2015 2016 

Resultado líquido do Período Creche -5.256,14 € 15.319,72 € 

Resultado líquido do Período Pré-Escolar 95,96 € -8.504,55 € 

Resultado líquido do Período C.A.T.L. -6.274,04 € -771,42 € 

Resultado líquido do Período Centro Dia -34.519,07 € -15.609,29 € 

Resultado líquido do Período S.A.D. 31.494,82 € 19.650,40 € 

Resultado líquido do Período projetos e outras atividades 6.260,73 € 1.316,45 € 

Resultado líquido do Período Global -8.197,74 € 11.401,31 € 
 

O resultado líquido do ano 2016 foi positivo em 11.401,31 €. Este resultado resulta do cômputo do 
resultado de cada valência. 

 

A Creche obteve um melhor resultado comparativamente com o ano transacto decorrente essencialmente 
do aumento de utentes, bem como da diminuição de gastos com pessoal, nomeadamente do pessoal 
afeto à valência. 

O Pré-escolar apresenta um resultado negativo quer pelo fato de termos verificado um decréscimo de 
utentes, embora pouco expressivo, a par das baixas comparticipações, mas essencialmente, pelo facto 
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de no ano anterior as educadoras afetas à valência estarem num nível salarial menor, a par das 
actualizações salariais que se verificaram. 

O CATL continua a apresentar resultados negativos, agravados pelo diminuto número de utentes. 

O Centro de Dia, pelo aumento de utentes, verificou melhores resultados, embora ainda negativos. É 
pois, uma valência com comparticipações baixas quer por parte da tutela, quer por parte das famílias. 

O Serviço de apoio domiciliário continua a apresentar resultados positivos, embora tenham decrescido. 
Verificou um decréscimo de utentes. 

A instituição continua numa fase fragilizada e muito dependente do número de utentes. 

 

8.12. Custo Médio Respostas Sociais 

O mapa seguinte apresenta o custo mensal de cada utente por valência. 

 

Descrição 2015 2016 

CME Creche  356,14 € 315,07 € 

CME Pré-Escolar 283,25 € 308,63 € 

CME C.A.T.L. 107,00 € 105,87 € 

CME Centro de Dia 414,87 € 324,62 € 

CME S.A.D. 456,85 € 486,99 € 
 

Tal como o referido anteriormente verificamos que quer a Creche quer o Centro de Dia, observou uma 
diminuição do custo médio, beneficiado pelo aumento de utentes. 

Por outro lado, o SAD, pelo decréscimo de utentes e o Pré-escolar, pela mesma razão, pelas baixas 
comparticipações e pelo aumento de gastos trouxe como consequência o aumento do custo médio. 

 

8.13. Custo Médio Respostas Sociais Versus Rendimento Respostas Sociais 
 

O seguinte quadro apresenta, em termos médios quanto fica à instituição mensalmente cada utente e 
quanto recebe, em média, por cada um. 

2016 CRECHE PRÉ CATL CDIA SAD 

Custo médio 315,07 € 308,63 € 105,87 € 324,62 € 486,99 € 

Comp. Fam. Média 74,50 € 85,18 € 43,36 € 148,51 € 137,10 € 
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Comp. Acordo ISS 261,30 € 174,93 € 44,89 € 106,79 € 379,09 € 

Superavit/ Deficit Utente 20,73 € -48,52 € -17,62 € -69,32 € 29,20 € 
 

Verificamos que apenas em Creche e SAD temos superavit, ou seja, “lucro” e por isso os resultados 
positivos nestas valências. Contrariamente, as restantes, que nos consomem mais recursos do que 
aqueles que recebemos originam “prejuízos”. 

 

 

Notas Finais: 

Em 2017 apostaremos fortemente em medidas de angariação de fundos a par da fidelização dos utentes 
atuais e angariação de novos utentes, sem nunca descurar o controle de gastos 

 Válega, 07/03/2017 

CC n.º 70105 

Liliana Gomes de Sá e Silva 


