
 

 

 

 

 

 

  

Patronato de Nossa Senhora 
de Fátima 

Rua Direita, nº 134 Vilar  

3810 -028 Aveiro 



RELATÓRIO DE CONTAS 
 

A Instituição 

O Patronato de Nossa Senhora de Fátima nasceu no ano de 1956. Foi fundado pelo Sr. 

Padre António Dias de Almeida para responder a uma necessidade social: acolher as 

crianças que então passavam o seu tempo na rua, enquanto os pais trabalhavam. 

O princípio de serviço aos outros e à comunidade é mantido até hoje, tendo sido 

impulsionador de todas as Direções, Colaboradores e Funcionários desta Instituição, no 

sentido de a fazer crescer e adequar-se às novas realidades sociais. 

A Instituição caracteriza-se por ser uma “infraestrutura âncora de toda a comunidade 

envolvente e reconhecida como sendo um equipamento social de grande implementação 

local e elevado interesse Municipal”. 

O Patronato de Nossa Senhora de Fátima da Paróquia de Nossa Senhora da Glória é uma 

pessoa jurídica canónica de natureza pública, sujeita em Direito Canónico de obrigações 

e de direitos consentâneos com a índole de instituto da Igreja Católica, em ordem ao bem 

público eclesial, ereta canonicamente por decreto do Bispo da Diocese de Aveiro e sob 

sua vigilância e tutela, com Estatutos aprovados por esta autoridade eclesiástica. 

 

O PATRONATO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA TEM COMO MISSÃO: ESTAR AO 
SERVIÇO DE QUEM PRECISA, PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA INTEGRAL, 
BEM-ESTAR E EDUCAÇÃO.    

 

TEM COMO VISÃO: SER RECONHECIDO PELA COMPETÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS À COMUNIDADE, COMO INSTITUIÇÃO DA IGREJA CATÓLICA. 

 

 

OS VALORES QUE SE REGE: 

RESPEITO PELA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; EDUCAÇÃO; ABERTURA AO 
OUTRO; SIMPATIA; APOIO RELIGIOSO; CUIDAR; CONFIANÇA; RESPONSABILIDADE; 
TOLERÂNCIA; 
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A Política da Qualidade: 

-Prestar serviços às crianças e idosos, valorizando-os e garantindo a sua permanente 

satisfação e bem-estar, tendo em conta o estabelecimento de boas práticas internas. 

-Estabelecer relações de parceria com entidades externas que demostrem capacidade 

para atingir as especificidades da qualidade, tendo em conta a melhoria contínua. 

-Apostar nos colaboradores através do desenvolvimento das sua aptidões e capacidades, 

promovendo a sua formação. 

-Promover a melhoria contínua, através do conhecimento dos requisitos e procedimentos 

internos, de forma sustentada. 

 

 

 

Tem a sua sede em Rua Direita, n.º 134, lugar de Vilar, União das freguesias de Glória e 

Vera Cruz, município de Aveiro. 
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O Patronato de Nossa Senhora de Fátima tem por âmbito de ação prioritária, embora não 

exclusivamente, o território da Paróquia de Nossa Senhora da Glória. 

 

A Instituição tem como atividades o apoio a crianças: valência de Creche, Pré-escolar e 

Centro de Atividades de Tempos Livres; apoio a idosos: valência de Centro de Dia e 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. 

 

O número de utentes aos quais são prestados serviços era à data de 31 de dezembro de 

2017 de 239 distribuídos pela valência de Creche (78), Educação Pré-escolar (108), Centro 

de Atividades de Tempos Livres (16) Centro de Dia (25) e Estrutura Residencial para Idosos 

(13) 
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São órgãos sociais do Patronato de Nossa Senhora de Fátima: 

a) A Direção; 

b) O Conselho Fiscal. 

 

A Direção é composta por 5 elementos 

 

Presidente: Padre Fausto Araújo de Oliveira 

Secretária: Maria Júlia Vieira Casal 

Tesoureiro: João Paulo Mendes Marques 

Vogal: Ivo Navarro Machado 

Vogal: Pedro Jorge Silva Borralho 

 

Conselho Fiscal é composto por 3 elementos. 

 

Presidente: António Maia Duarte 

Vogal: João Pedro Maia Matias 

Vogal: Anabela Vieira Marques Rei da Silva 

 

 

A Instituição emprega 56 funcionários assumindo-se como um dos maiores 

empregadores do lugar de Vilar. 

Do quadro de pessoal do Patronato fazem parte: 

 

1 Diretora Técnica área de Infância 

1 Diretora Técnica área de Idosos 

1 Diretora Financeira 

10 Educadoras de Infância 

1 Educadora Social 

1 Professora do Ensino Básico 

1 Administrativo 

1 Cozinheira 

1 Motorista 

18 Ajudante de Ação Educativa 

5 Ajudante de Ação Direta 

13 Trabalhadoras Auxiliares 

2 Ajudantes de Cozinha 
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O Organograma do Patronato de Nossa Senhora de Fátima aprovado é o seguinte 

 
 

O Património edificado do Patronato distribui- se por dois Polos que perfazem 3 artigos 

urbanos. 

 

A Instituição tem propriedade plena de dois dos artigos, sendo proprietária superficial 

do artigo descrito com o nº 3214, propriedade da FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA 

FREGUESIA DE SRA DA GLORIA AVEIRO. 
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REABERTURA DA VALÊNCIA DE CATL 

 

O início do ano letivo de 2017/2018 marcou na Instituição o regresso das crianças em 

idade escolar ao Patronato 

Apoiando as escolas circundantes pertencentes ao Agrupamento de Escolas de José 

Estevão, a Instituição reforça a sua componente de apoio às famílias, dando 

continuidade ao apoio à Infância. 

Para tal, investiu-se no equipamento de uma sala, que contou com o patrocínio do 

Crédito Agrícola, na contratação de pessoal, nomeadamente uma professora do Ensino 

Básico, e na aquisição de um mini-autocarro para transporte de alunos. 

 

 

 

A valência funciona no Edifício do Polo II, com horário igual ao do Pré-escolar, 

assegurando o transporte para e das escolas, serviço de refeições e durante as paragens 

letivas e períodos de férias. 

A valência iniciou com dezasseis utentes, dos quais dez transitaram do Pré-escolar, duas 

novas inscrições e quatro voltaram a frequentar o Patronato. 

Esta valência não tem comparticipação do Instituto da Segurança Social, sendo 

integralmente suportada pelos familiares dos utentes. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG-vO-lNPaAhVBnxQKHTFzCycQjRx6BAgAEAU&url=http://www.inova-ria.pt/pt/member/caixa-de-credito-agricola-do-baixo-vouga-crl&psig=AOvVaw3ExmiSymQCXH_cGsU0bz4G&ust=1524667849515940
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AQUISIÇÃO DE UM MINI-BUS 

 

 

 

 

Adquirido para dar resposta à reabertura do CATL, o veículo da marca Opel, tem 

capacidade de 17 lugares, cumprindo com todos os requisitos legais para o transporte 

coletivo de crianças. 

Com um custo total de 36.400,01€, a Instituição recorreu ao financiamento a 5 anos de 

30.000€. 

Foi também facultada formação profissional a colaboradores em “Formação Inicial de 

Motoristas em Transportes Coletivos de Crianças”. 

A decoração exterior do valor de 369,00€ é uma estreia em veículos da Instituição, 

fazendo um uso original do logótipo do Patronato, promovendo os serviços prestados. 

Há também a intenção de manter esta imagem em futuros veículos a adquirir. 
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JANTAR DE GALA 

 

Realizado no dia 14 de outubro de 2017 no âmbito 

da comemoração do Dia do Patronato, o jantar de 

gala contou com a presença de 74 pessoas entre 

funcionários, familiares, amigos e corpos gerentes 

do Patronato. 

 

Entre os presentes, destacamos a companhia do Sr. P.e João Gonçalves, antigo presidente 

da Direção do Patronato, o Sr. Diretor do Instituto de Segurança Social de Aveiro, Dr. 

Manuel Simões Ruivo, a Vereadora da Câmara Municipal de Aveiro, Dr.ª Rosário Carvalho 

e o Sr. Presidente da União das Juntas de 

Freguesia da Glória e Vera Cruz, Fernando 

Marques.  

Durante o Jantar, contou-se com atuações 

do Grupo Coral Rê-canto, e do saxofonista 

Nuno Cipriano, que de forma graciosa 

contribuíram para o bom ambiente da noite. 

 

 

Este evento permitiu a angariação de 

360€. 
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FORMAÇÃO PROPORCIONADA 

 

 

Foi frequentada por 11 colaboradoras entre o mês de 

novembro e julho de 2017, uma formação de 50h com o 

apoio do IEFP para Técnico de Ação Educativa e Agente 

de Geriatria, com um bom aproveitamento de todas. 

 

 

 

Para todos os colaboradores com inicio em 

novembro de 2017 e duração de 12 horas o 

curso de formação profissional de Prevenção, 

combate a Incêndios e Evacuação orientado 

pelo formador António Vinagre da entidade 

CCMT.  

            

Inovar a cozinha 

Formação ministrada pela EFTA a 7 colaboradoras com inicio em 22 de junho de 2017 e 

conclusão em 09 de novembro 2017  num total de 30 horas. 
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CONSIGNAÇÃO DE IRS 

 

Com o apoio de toda a Direção, colaboradores, utentes e familiares, anualmente a Instituição promove a 

divulgação do apoio do estado através da consignação de IRS.  

Consignação de 0,5% do imposto liquidado 
 
 

Patronato de Nossa Senhora de Fátima NIF 501404368 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

AJUDAR SEM GASTAR AO PREENCHER    O NOSSO 
IRS 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cada um de nós tem a possibilidade de reverter uma parte do seu IRS liquidado em favor do Patronato, 
bastando para tal preencher o campo 1101 do quadro 11 da folha de rosto com o NIF  501404368. 

 
Uma operação que não acarreta custo algum, não agrava o imposto a liquidar, nem diminui o reembolso. 

 
  

          
             Por favor partilhe com os seus familiares e amigos.  

Todos podemos ajudar. 
 

O nosso muito obrigado. 
 
 
 

 
 

 

 O valor de 3.572,71€ angariado em 2017 foi 
decisivo para a aquisição de um Mini-Bus. 
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MECENATO SOCIAL 

 

Ao abrigo do artigo n.º 2 , 1 alínea a) do Estatuto do Mecenato aprovado em Decreto-

lei n.º 74/99 de 16 de março, os donativos concedidos ao Patronato são um benefício 

fiscal para todas as empresas e particulares. 

A instituição agradece a todos que no passado contribuíram com os seus donativos. 

 

SERVIÇOS DE ENTIDADES E PROFESSORES EXTERNOS PRESTADOS A UTENTES 

 

Dentro da política de qualidade, a Instituição estabelece relações de parceria com 

entidades externas, assegurando aos seus utentes atividades extracurriculares com 

comparticipação adicional por parte dos utentes e familiares. 

 

Para o ano de 2017 descriminam-se as atividades proporcionadas e as entidades e 

professores que as prestaram. 

Atividade Extracurricular Entidade/ Professor 

Karaté Prof. Vitor Diniz  

Ginástica  Prof. Ivo Machado  

Música Creche Prof. Margarida 

Duarte  

Música Pré-escolar Prof. Isabel Castro  

Ballet Prof. Suzanna Rosas  

Dança Prof. Marisa Barbosa  

Ensino de Inglês 

 

The Anglophil Centre 

Piscina Sporting Clube de 

Aveiro  

Gerontomotricidade Prof. Renato Marques 
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DIA DA FAMÍLIA 

 

 

Viver o “ Dia da Família” é proporcionar ocasiões especiais de convívio entre pais e filhos 

e envolver as famílias na Instituição. 

As crianças gostam de ter as famílias presentes na sua escola, interagindo com os pais, 

partilhando brincadeiras e momentos de confraternização. 

Esta atividade decorreu no dia 15 de maio 

com uma refeição partilhada e envolveu 

todas as famílias da área de infância da 

Instituição.  

Os idosos viveram esta comemoração a 22 

de maio. 

 

FESTA DE NATAL 

No dia 3 de dezembro de 2017 realizou-se a tradicional Festa de Natal dos idosos do 

Patronato aberta a toda a população do lugar. 
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SERVIR TOCA A TODOS 

 

Decorreu no 

dia 22 de abril 

de 2017 uma 

ação conjunta 

dos clãs dos 

agrupamentos 

de escuteiros 

de Vilar e de S. 

Bernardo com o intuito de embelezar e reabilitar alguns espaços do lugar. 

De forma gratuita e voluntária, vários escuteiros e amigos permitiram a decoração do 

muro do parque infantil do Polo II   

 

PROCISSÃO EM HONRA DE N. SRA. DA VITÓRIA 

 

Tradição do lugar de Vilar e dia de encontro de diversas 

gerações de atuais e antigos habitantes, no terceiro domingo 

do mês de julho, o 

Patronato vestiu as suas 

paredes exteriores 

conferindo um pouco 

mais de cor e alegria à 

passagem do cortejo 

solene. 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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Demonstrações Financeiras 

1- Balanço 
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2-Demonstração de resultados por naturezas 
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3- Demonstração de resultados por funções 

 

 

       Creche    

       2017 2016 

Vendas e serviços prestados                   120.475,48 €    122.475,01 €  

Subsídios, doações e legados à exploração               254.743,39€    245.487,78 €  

Variação nos inventários da produção                                -   €    

Trabalhos para a própria entidade                                -   €    

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   -           21.337,00 €  -  23.622,54 €  

Fornecimentos e serviços externos     -           25.508,83€  -  27.557,12 €  

Gastos com o pessoal      -        314.763,56 €  -292.458,14 €  

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)                               -   €    

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                               -   €    

Provisões (aumentos/reduções)                                 -   €    

Provisões especificas (aumentos/reduções)                               -   €    

Outras imparidades (perdas/reversões)                                -   €    

Aumentos/reduções de justo valor                   1.090,04 €    

Outros rendimentos e ganhos                    2.585,36 €            811,67 €  

Outros gastos e perdas      -                173,14 €  -        387,41 €  

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos             17.111,72 €      24.749,26 €  

Gastos/reversões de depreciação e de amortização    -           11.399,74 €      37.695,39 €  

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)               5.711,98 €  -  12.946,14 €  

Juros e rendimentos similares obtidos                   1.089,69 €        1.358,93 €  

Juros e gastos similares suportados     -                  10,61 €    

     Resultados antes de impostos               6.791,06 €  -  11.587,21 €  

Imposto sobre o rendimento do período                                -   €    

        Resultado líquido do período               6.791,06 €  -  11.587,21 €  
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       Pré-escolar   

       2017 2016 

Vendas e serviços prestados              180.100,25 €     179.664,75 €  

Subsídios, doações e legados à exploração          282.147,62 €     282.751,73 €  

Variação nos inventários da produção                           -   €    

Trabalhos para a própria entidade                           -   €    

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   -      26.671,26 €  -    30.780,89 €  

Fornecimentos e serviços externos     -      68.172,10 €  -    49.533,45 €  

Gastos com o pessoal      -    317.360,91 €  - 328.314,97 €  

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)                          -   €    

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                          -   €    

Provisões (aumentos/reduções)                            -   €    

Provisões especificas (aumentos/reduções)                          -   €    

Outras imparidades (perdas/reversões)                           -   €    

Aumentos/reduções de justo valor              1.362,55 €    

Outros rendimentos e ganhos               3.265,68 €         2.449,82 €  

Outros gastos e perdas      -           218,22 €  -         504,81 €  

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos        54.453,61€       55.732,18 €  

Gastos/reversões de depreciação e de amortização    -      37.069,97€  -    63.679,60 €  

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)        17.383,64 €  -      7.947,44 €  

Juros e rendimentos similares obtidos              1.362,11 €         1.770,74 €  

Juros e gastos similares suportados     -             13,25 €    

     Resultados antes de impostos        18.732,50€  -      6.176,70 €  

Imposto sobre o rendimento do período                           -   €    

        Resultado líquido do período        18.732,50 €  -      6.176,70 €  
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       CATL   

       2017 2016 

Vendas e serviços prestados             10.311,85 €    

Subsídios, doações e legados à exploração              143,71 €    

Variação nos inventários da produção                        -   €    

Trabalhos para a própria entidade                        -   €    

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   -        666,78 €    

Fornecimentos e serviços externos     -     3.934,49 €    

Gastos com o pessoal      -   13.151,01 €    

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)                       -   €    

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                       -   €    

Provisões (aumentos/reduções)                         -   €    

Provisões especificas (aumentos/reduções)                       -   €    

Outras imparidades (perdas/reversões)                        -   €    

Aumentos/reduções de justo valor                 34,06 €    

Outros rendimentos e ganhos             1.899,90 €    

Outros gastos e perdas      -             5,40 €    

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -     5.368,16 €    

Gastos/reversões de depreciação e de amortização    -     3.933,92 €    

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -     9.302,08 €    

Juros e rendimentos similares obtidos                 34,05 €    

Juros e gastos similares suportados     -             0,33 €    

     Resultados antes de impostos -     9.268,36 €    

Imposto sobre o rendimento do período                        -   €    

        Resultado líquido do período -     9.268,36 €    
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       Centro de dia 

       2017 2016 

Vendas e serviços prestados           53.755,92 €     46.638,30 €  

Subsídios, doações e legados à exploração       29.975,99 €     27.746,25 €  

Variação nos inventários da produção                     -   €    

Trabalhos para a própria entidade                     -   €    

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   -  6.667,82 €  -    8.590,01 €  

Fornecimentos e serviços externos     -17.059,72 €  - 17.034,80 €  

Gastos com o pessoal      -60.293,18 €  - 72.171,53 €  

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)                    -   €    

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                    -   €    

Provisões (aumentos/reduções)                      -   €    

Provisões especificas (aumentos/reduções)                    -   €    

Outras imparidades (perdas/reversões)                     -   €    

Aumentos/reduções de justo valor            340,64 €    

Outros rendimentos e ganhos             807,92 €           295,15 €  

Outros gastos e perdas      -        54,04 €  -       140,88 €  

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos        805,71 €  - 23.257,52 €  

Gastos/reversões de depreciação e de amortização    -   6.382,74 €  - 13.462,64 €  

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -   5.577,03 €  - 36.720,16 €  

Juros e rendimentos similares obtidos            340,53 €           494,16 €  

Juros e gastos similares suportados     -          3,31 €    

     Resultados antes de impostos -  5.239,81 €  - 36.226,00 €  

Imposto sobre o rendimento do período                     -   €    

        Resultado líquido do período -  5.239,81 €  - 36.226,00 €  
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       ERPI   

       2017 2016 

Vendas e serviços prestados           100.309,78 €      95.549,63 €  

Subsídios, doações e legados à exploração         67.067,10 €      75.205,55 €  

Variação nos inventários da produção                        -   €    

Trabalhos para a própria entidade                        -   €    

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   -   11.335,29 €  -     8.590,02 €  

Fornecimentos e serviços externos     -   32.304,82 €  -   35.171,99 €  

Gastos com o pessoal      - 146.813,10 €  - 123.360,55 €  

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)                       -   €    

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                       -   €    

Provisões 
(aumentos/reduções)                         -   €    

Provisões especificas (aumentos/reduções)                       -   €    

Outras imparidades (perdas/reversões)                        -   €    

Aumentos/reduções de justo valor               579,08 €    

Outros rendimentos e ganhos             1.374,18 €            317,16 €  

Outros gastos e perdas      -           91,86 €  -         140,88 €  

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -   21.214,93 €        3.808,90 €  

Gastos/reversões de depreciação e de amortização    -     3.039,19 €  -   23.195,02 €  

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -   24.254,12 €  -   19.386,12 €  

Juros e rendimentos similares obtidos               578,90 €            494,16 €  

Juros e gastos similares suportados     -             5,63 €                     -   €  

     Resultados antes de impostos -   23.680,85 €  -   18.891,96 €  

Imposto sobre o rendimento do período                        -   €    

        Resultado líquido do período -   23.680,85 €  -   18.891,96 €  
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4- Mapa de Fluxos de Caixa 
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ANEXO AO BALANÇO E A DEMONSTRAÇÃO DE 

 RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2017 

 

Introdução 

 

O anexo, visa complementar a informação financeira apresentada noutras demonstrações 
financeiras, divulgando as bases de preparação e politicas contabilísticas adotadas e outras 
divulgações exigidas pelas Normas de contabilidade e relato financeiro. 

 

O presente documento não constitui um formulário relativo às notas do anexo, mas tão só uma 
compilação das divulgações exigidas pelas normas referidas, caso aplicáveis á entidade. 

 

1 Identificação da Instituição 

 

1.1 Designação da Instituição 

 

Patronato de Nossa Senhora de Fátima, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, 

constituída sob a forma de “Fundação” registada na Direção Geral de Ação Social desde 

30/03/1983 no livro das fundações de solidariedade social, sob o n.º 23/83 a fls. 166 verso e 167 

com sede na Rua Direita 134, Vilar, 3810-028 Aveiro.  

 

1.2 Natureza da atividade 

 

A Instituição tem como atividades o apoio a crianças: valência de Creche, Pré-escolar, Centro de 

Atividades de Tempos Livres e, apoio a idosos: valência de Centro de Dia e Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas. 

 

O Patronato de Nossa Senhora de Fátima tem como missão: Estar ao serviço de quem precisa, 

proporcionando qualidade de vida integral, bem-estar e educação. 

 

 

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

 

As presentes Demonstrações financeiras foram preparadas no quadro das disposições em vigor 

em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei n° 158/2009, de 13/7, alterado pelo Decreto-

lei 98/2015, de 2/6, de acordo com a Estrutura Concetual (EC), Norma Contabilística e de Relato 

Financeiro para Entidades do Setor não Lucrativo (NCRFESNL), sendo, supletivamente 

aplicáveis as NCRF e Normas Interpretativas (NI), as Normas Internacionais de Contabilidade, 

adotadas ao abrigo do Regulamento n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
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19 de julho e as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato 

Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e respetivas interpretações SIC-IFRIC. 

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

2017 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do exercício de 2016. 

 

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 

3.1 - Principais políticas contabilísticas 

 

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  

 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido 

das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. 

Os ativos fixos tangíveis obtidos a título gratuito estão mensurados pelo justo valor, deduzido das 

correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. 

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

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

cada grupo de bens. 

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

 

Descrição 

 

Vida útil estimada (anos) 

 

Edifícios e outras construções 

 

50 

 

Equipamento básico 

 

6 

 

Equipamento de transporte 

 

10 

 

Equipamento administrativo 

 

6 

 

Outros Ativos fixos tangíveis 

 

5 

 

 

 

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem 

em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são 

registadas como gastos do exercício em que ocorrem. 

As mais ou menos-valias resultantes da venda do ativo fixo tangível são determinadas como a 

diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação, sendo 

registadas na Demonstração dos resultados nas rubricas Outros rendimentos ou Outros gastos. 

 

ACTIVOS INTANGÍVEIS  

 

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações 

e das perdas por imparidade acumuladas. Os ativos intangíveis apenas são reconhecidos se for 
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provável que benefícios económicos futuros atribuíveis ao ativo fluam para a Entidade, sejam 

controláveis e o seu custo possa ser valorizado com fiabilidade. 

 

As amortizações de um ativo intangível com vida útil finita são calculadas, após a data de início 

de utilização, de acordo com o modelo de consumo dos benefícios económicos. Quando o 

referido modelo não puder ser determinado, após o início de utilização dos bens, utiliza-se o 

método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado, tendo em 

consideração o valor residual. 

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

Descrição 

 

Vida útil estimada (anos) 

 

Programas de Computador 

 

3 

Outros Ativos Intangíveis 3 a 25 

 

 

 

CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS  

 

Os juros de empréstimos obtidos diretamente ou atribuíveis à aquisição ou construção de ativos 

são considerados como parte do custo do ativo que se qualifica. Os outros juros de empréstimos 

obtidos são reconhecidos como um gasto no período em que são incorridos. 

 

INVENTÁRIOS  

 

Os inventários estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável 

líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os 

custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre 

que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma 

perda por imparidade. 

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

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o 

custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais. 

 

RÉDITO  

 

O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. 

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são 

satisfeitas: 
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• Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador; 

• A Entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos; 

• O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade; 

• É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Entidade; 

• Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade. 

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos se for o 

caso, pelo justo valor do montante a receber. 

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de 

acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam 

satisfeitas: 

• O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 

• É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Entidade; 

• Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade; 

• A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade. 

• Os custos incorridos com a transação e os custos para concluir a transação podem ser 

fiavelmente mensurados. 

O rédito de juros pode ser reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja 

provável que benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser 

valorizado com fiabilidade. 

 

 

CONTABILIZAÇÃO DOS SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS  

 

Os subsídios governamentais e as doações, incluindo os não monetários pelo justo valor, são 

reconhecidos quando existe segurança de que sejam recebidos e cumpridas as condições 

exigidas para a sua concessão. 

Os subsídios à exploração são reconhecidos na Demonstração dos resultados na parte 

proporcional aos gastos suportados. 

Os subsídios ao investimento não reembolsáveis e as doações para financiamento de ativos 

tangíveis e intangíveis são registados no Fundo Social e reconhecidos na Demonstração dos 

resultados, proporcionalmente às depreciações/amortizações respetivas dos ativos subsidiados. 

 

EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO  

 

As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio 

da data da transação. 
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INSTRUMENTOS FINANCEIROS  

 

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios: 

 

Clientes e outras dívidas de terceiros 

 

As dívidas de clientes, utentes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado 

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

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes, utentes e outras contas 

a receber de forma a avaliar se existe alguma evidência objetiva de que não são recuperáveis. 

Se assim for é de imediato reconhecida a respetiva perda por imparidade. As Perdas por 

imparidade são registadas em sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e 

de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, 

a Entidade tem em consideração informação de mercado que demonstre que o cliente ou utente 

está em incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos 

vencidos e não recebidos. 

 

 

 

Fornecedores e outras dívidas a terceiros 

 

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que 

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

 

Empréstimos 

 

Os empréstimos, utilizando uma das opções da NCRF 27, são registados no passivo pelo custo. 

 

Transações e saldos em moeda estrangeira 

 

As transações em moeda estrangeira (moeda diferente da moeda funcional da Entidade) são 

registadas às taxas de câmbio das datas das transações. 

 

Periodizações 

 

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente 

do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e 

pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas “Outras contas a 

receber e a pagar” e “Diferimentos”. 
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Caixa e depósitos bancários 

 

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

e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor. Os descobertos 

bancários são apresentados no Balanço, no Passivo corrente, na rubrica de Financiamentos 

obtidos. 

 

BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS  

 

A Entidade atribui os seguintes benefícios aos empregados: 

• Benefícios a curto prazo: incluem ordenados, salários, contribuições para a segurança social, 

subsídio de alimentação, turno e transporte quando aplicáveis, ausências permitidas a curto 

prazo. Estes benefícios são contabilizados no mesmo período temporal em que o empregado 

prestou o serviço. 

 

3.2 – Alterações nas políticas contabilísticas e nas estimativas contabilísticas e correção 
de erros 

 

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas 

contabilísticas. 

 

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 efetuadas pelo método da linha reta. 

c) Vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho. 

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada 

no início e no fim do período de 2017, mostrando as adições, os abates, as amortizações, as 

perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com 

o seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE CONTAS 
 

MAPA DE AMORTIZAÇÕES       2017 

 

Descrição do activo imobilizado 
TANGÍVEL 

valor aquisição Anteriores exercício acumuladas 

Terrenos 66.838,91 €     0,00 € 

Edifícios 3.074.805,95 € 1.420.861,40 € 51.035,99 € 1.471.897,39 € 

Equipamento básico 202.869,14 € 190.788,68 € 4.503,07 € 195.291,75 € 

Equipamento de transporte 139.176,24 € 102.776,23 € 3.640,00 € 106.416,23 € 

Equipamento Administrativo 52.489,35 € 49.708,76 € 1.684,73 € 51.393,49 € 

Outros activos fixos tangíveis 59.665,41 € 52.681,72 € 596,27 € 53.277,99 € 

   
  

 

Soma 3.595.845,00 € 1.816.816,79 € 61.460,06 € 1.878.276,85 € 

 

Em 2017 não se verificaram perdas por imparidade relativamente aos Ativos fixos tangíveis. 

 

5 - Ativos intangíveis 

 

a) Os ativos fixos intangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, 

deduzido das correspondentes depreciações acumuladas; 

b) As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta, em sistema de duodécimos; 

c) Vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho. 

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada 

no início e no fim do período de 2017, mostrando as adições, os abates, as amortizações, as 

perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com 

os seguintes quadros: 

 

 

MAPA DE AMORTIZAÇÕES       2017 

 

Descrição do ativo imobilizado 
INTANGÍVEL 

valor aquisição Anteriores exercício acumuladas 

PROGRAMAS COMPUTADOR 
                         
1.827,48 €    

                       
365,50 €  

                              
365,50 €  

 

Em 2017 não se verificaram perdas por imparidade relativamente aos Ativos fixos intangíveis. 
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6 - Custos de empréstimos obtidos 

 

A Instituição contraiu em 2017 um empréstimo junto do Crédito Agrícola para fazer face à 

aquisição de um Mini-bus. 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os capitais em dívida relativos a estes empréstimos eram 

os seguintes: 

 

      2017     2016 

Descrição Corrente  Não Corrente  Total Corrente  Não Corrente   Total 

Empréstimos Bancários     5.848,52 €      23.667,59 €          29.516,11 €  

                 

-   €  

                  -   

€            -   €  

 

 

7 - Inventários 

 

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se mensuradas ao 

custo de aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, 

utilizando-se o FIFO (first in, first out) como fórmula de custeio. 

A quantia de inventários reconhecida como um gasto durante os períodos findos em 31 de 

dezembro de 2017 e 2016 detalha-se conforme o quadro que se segue: 

 

  2017                   2016 

Movimentos 

Matérias-
primas 

Subsidiárias e 
de Consumo 

Matérias-
primas 

Subsidiárias e 
de Consumo 

Existências Iniciais        6.423,73 €          7.210,78 €  

Compras      69.631,95 €        74.609,39 €  

Auto Consumo                  -   €                     -   €  

Regularização de Existências                  -   €                     -   €  

Existências Finais        5.491,66 €          6.423,73 €  

Custo do Exercício      70.564,02 €        75.396,44 €  
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8 - Rédito 

 

Para os períodos de 2017 e 2016 foi reconhecido o seguinte Rédito: 

 

 

  2017 2016 

Descrição 

Réditos 
reconhecidos 

no período 

Proporção face 
ao total dos 

réditos 

reconhecidos 
no período 

Variação 
percentual face 

aos réditos 

reconhecidos 
no período 

anterior 

Réditos 
reconhecidos 

no período 

Proporção face 
ao total dos 

réditos 

reconhecidos 
no período 

Variação 
percentual 

face aos 
réditos 

reconhecidos 
no período 

anterior 

Investimento em subsiárias 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Prestação de Serviços 464.953,28 99,27% 4,64% 444.323,14 99,27% -0,78% 

     Quotas de Utilizadores 460.159,93 98,25% 5,21% 437.385,34 98,25% -1,45% 

     Quotas e Jóias 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

     Promoções para captação de recursos 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

     Rendimentos de patrocinadores e 
colaborações 

4.793,35 1,02% -30,91% 6.937,80 1,02% 73,40% 

Juros 2.758,27 0,59% -32,49% 4.085,97 0,59% -17,04% 

Royalties 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Dividendos 647,01 0,14% 1921,91% 32 0,14% 0,00% 

 

 

9 - Subsídios do Governo e apoios do Governo 

Os subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis, são inicialmente 

reconhecidos nos Fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistemática, 

como rendimentos, durante os períodos necessários para balanceá-los com os custos 

relacionados que se pretende que eles compensem. 

Os subsídios concedidos para assegurar uma rentabilidade mínima ou compensar deficits de 

exploração de um dado exercício foram imputados como rendimentos desse exercício, salvo se 

se destinarem a financiar deficits de exploração de exercícios futuros, caso em que se imputaram 

aos referidos exercícios. 

A 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Entidade recebeu os seguintes subsídios à exploração do 

Governo: 
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Descrição 2017 2016 

Subsídios do Governo                 621.433,18 €                  614.934,09 €  

   ISS - Instituto de segurança Social                    609.933,18 €                     602.660,01 €  

Autarquias                     11.500,00 €                      12.274,08 €  

Apoios do Governo                   12.644,63 €                    18.079,58 €  

   IEFP                       9.502,68 €                      14.650,20 €  

Consignação de IRS                       3.141,95 €                        3.429,38 €  

                     634.077,81 €                     633.013,67 €  

 

10 – Instrumentos financeiros 

 

10.1 – Investimentos financeiros 

 

Nos períodos de 2017 e 2016, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”: 

Descrição 2017 2016 

Outros investimentos Financeiros                     1.002,69 €                         650,14 €  

FRSS- Fundo de Restruturação do Setor Solidário                          311,25 €                           311,25 €  

FCT. Fundo de Compensação do Trabalho                          691,44 €                           338,89 €  

Outros                  169.125,82 €                    20.032,00 €  

Títulos da Dívida Pública                     78.367,00 €                      20.032,00 €  

Outros Títulos                     50.687,94 €                                 -   €  

Fundos                     40.070,88 €                                 -   €  

Total                     170.128,51 €                      20.682,14 €  

 

 

10.2 – Clientes, utentes e outros 

 

Para os períodos de 2017 e 2016 a rubrica “Clientes” e “Utentes” encontram-se com os seguintes 

saldos: 

Descrição 2017 2016 

Clientes e utentes*                     2.893,11 €                      1.010,81 €  

Clientes e utentes c/c                       2.893,11 €                        1.010,81 €  

Total                       2.894,11 €                        1.011,81 €  

 

 

Em “Outros créditos a receber” estavam ainda considerados os seguintes saldos: 

 

Descrição 2017 2016 

Outra Contas a receber                     2.721,88 €                      2.153,50 €  

Devedores por acréscimos de rendimentos                          782,01 €    

Devedores Diversos                       1.939,87 €                        2.153,50 €  

Total                       2.721,88 €                        2.153,50 €  
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10.3 - Caixa e depósitos bancários 

 

A rubrica de “Caixa e depósitos bancários”, a 31 de dezembro de 2017 e 2016, encontrava-se 

com os seguintes saldos: 

 

 

Caixa e seus equivalentes         2017     2016 

Caixa       884,58€    1.253,47€ 

Depósitos à ordem   38.721,80€                 100.977,69€                 

Total    39.606,38€ 102.231,16€ 

 

 

 

Depósitos a prazo 2017 2016 

Total   222.000,00€  272.858,81€              

 

 

10.4 - Fornecedores 

 

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma: 

 

Descrição 2017 2016 

Fornecedores*                     16.841,43 €                      11.880,08 €  

Fornecedores c/c                       16.841,83 €  11.880,08 €  

Total                       16.841,83 €                        11.880,08 €  
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10.5 - Estado e outros entes públicos 

 

A rubrica de “Estado e outros entes públicos” está dividida da seguinte forma: 

 

Descrição 2017 2016 

Ativo 1.305,44 € 192,50 € 

     Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) -   € -   € 

     Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 1.305,44 € 192,50 € 

     Outros Impostos e Taxas -   € -   € 

Passivo - 41.200,62 € -38.514,88 € 

     Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) -   € -   € 

     Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) -   € -   € 

     Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) -9.742,11 € -9.570,94 € 

     Segurança Social -31.393,98 € -28.914,44 € 

     Outros Impostos e Taxas- Fundos de Compensação -64,53 € -29,50 € 

 

10.6 - Outros passivos correntes 

 

A rubrica “Outras passivos correntes” desdobra-se da seguinte forma: 

 

Descrição 2017 2016 

Outras contas a receber e a pagar                                116.649,90 €                      108.956,16 €  

Remunerações a liquidar                                  116.649,90 €                        108.956,16 €  

Total                                  116.649,90 €                        108.956,16 €  

 

 

11. Benefícios dos empregados 

 

O número de membros dos órgãos diretivos da Direção e Conselho Fiscal foram, respetivamente 
5 e 3 nos períodos de 2016 e 5 e 3 em 2017. Não são processadas quaisquer remunerações. 

 

O número médio de pessoas ao serviço da Instituição em 31/12/2016 foi de 56 e em 

31/12/2017 foi de 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE CONTAS 
 

Os gastos que a Instituição incorreu com os funcionários foram os seguintes: 

 

 

Benefícios dos empregados 2017 2016 

Remunerações aos Órgãos Sociais 0   € 0   € 

Remunerações ao pessoal 686.121,82€ 665.043,73 € 

Encargos sobre as Remunerações-TSU 150.782,66€ 143.259,35 € 

Formação Profissional 1.399,88€ 290,00€ 

Seguros de Aci. no Trabalho e Doenças Prof. 4.044,19€ 5.364,74€ 

Fundos de compensação 45,01€ 23,87€ 

Certificados Profissionais 45,00€  

Medicina no trabalho 2.245,85€ 2.323,51 € 

Total 844.684,41€ 816.305,20 € 

 

Discriminação das contribuições à segurança social, segundo as diferentes taxas. 

 

 

  Remunerações   taxa   Contribuições  

    

 Pessoal das IPSS  669.684,30 € 22,30% 149.339,60€ 

    

 Pensionistas Velhice  4.115,49 € 16,40%         674,95€ 

    

 Redução de 0,75%  3.564,25 € 21,25%         768,11€ 

    

 Outros*  8.757,78€ 0% -   € 

    

 Totais  686.121,82€  150.782.66 € 

 

 

*As remunerações contidas na rubrica outros, referem-se a encargos com Pessoal contratados 

ao abrigo dos programas promovidos pelo IEFP, nomeadamente, Medida Contrato Emprego- 

Inserção +, que se encontram isentos de contribuição à Segurança Social. Inclui também o 

pagamento de subsídio de refeição e transporte na parte isenta. 

 

12 - Acontecimentos após data de Balanço 

 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 

Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2017. 

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram 

outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas. 

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2017 foram aprovadas 

pela Direção em 17 de abril de 2018. 
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13 - Divulgações exigidas por outros diplomas legais 

 

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-lei 

534/80, de 7 de novembro. 

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a 

situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos 

legalmente estipulados. 

 

14 – Outras informações 

14.1 - Fornecimentos e serviços externos 

 

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro 

de 2017 e de 2016 foi a seguinte: 

 

Descrição 2017 2016 

Serviços especializados                                                       16.598,36 €                                        10.797,92 €  

Materiais                                                         7.908,29 €                                          7.103,30 €  

Energia e fluídos                                                       48.149,27 €                                        40.781,04 €  

Deslocações estadas e transportes                                                         9.152,02 €                                          8.049,93 €  

Serviços diversos                                                       66.321,54 €                                        62.633,19 €  

     Limpeza, higiene e conforto                                                         28.986,46 €                                          31.134,22 €  

     Seguros                                                          3.621,09 €                                            2.789,96 €  

     Comunicação                                                          4.277,96 €                                            3.762,39 €  

     Outros                                                         25.610,23 €                                          24.913,84 €  

     Contencioso e notariado                                                             401,90 €                                                 32,98 €  

     Rendas e alugueres                                                          3.423,90 €    

Total  148.129,48 €   129.365,38 €  

 

 
14.2 - Aumentos/reduções de justo valor 

 

O justo valor dos Outros ativos financeiros evoluiu em 2017 e 2016 de acordo com o mapa 

seguinte. 

  2017 2016 

Descrição 
Aumentos de 

justo valor 
Reduções de 

justo valor 
Aumentos de justo 

valor 
Reduções de justo 

valor 

Em Investimentos Financeiros- 
OTR 

       3.335,00 €        

Em Investimentos Financeiros- 
Fundos 

            73,68 €                 2,31 €      
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14.3 - Outros rendimentos 

 

A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma: 

 

Descrição 2017 2016 

Rendimentos Suplementares            1.269,10 €             1.306,68 €  

               Festas e subscrições              1.269,10 €               1.306,18 €  

               Descontos de pronto pagamento obtidos                      0,50 €  

Ganhos em inventários               738,36 €                        -   €  

               Sinistros                738,36 €                        -   €  

Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros                   0,72 €                     0,12 €  

               Valorização de fundos de compensação                    0,72 €                     0,12 €  

Outros rendimentos e ganhos            7.924,84 €             2.567,00 €  

               Correções relativas a períodos anteriores              3.154,89 €    

               Restituição de Impostos                  63,84 €                        -   €  

               Donativos              4.706,11 €               2.567,00 €  

Total              9.933,02 €               3.873,68 €  

 

 

14.4 - Outros gastos 

 

A rubrica de “Outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma: 

 

Descrição 2017 2016 

Impostos                 40,32 €                       -   €  

               Taxas                  40,32 €    

Dívidas incobráveis                 659,50 €  

              Dívidas incobráveis                  659,50 €  

Outros                500,05 €                500,00 €  

             Correções relativas a períodos anteriores                    0,05 €    

             Quotizações                500,00 €                 500,00 €  

Outros não especificados                   2,29 €                  14,47 €  

            Outras penalidades                     2,29 €                   14,47 €  

Total                542,66 €               1.173,97 €  
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14.5 - Resultados financeiros 

 

Nos períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos 

relacionados com juros e similares: 

 

Descrição 2017 2016 

Juros e gastos similares suportados -      33,13 €               -   €  

     Juros suportados -       33,13 €               -   €  

     Diferenças de câmbio desfavoráveis              -   €               -   €  

     Outros gastos e perdas de financiamento              -   €               -   €  

Juros e rendimentos similares obtidos   3.405,28 €    4.117,97 €  

     Juros obtidos     2.758,27 €      4.085,97 €  

     Dividendos obtidos        647,01 €          32,00 €  

     Outros rendimentos similares              -   €               -   €  

Resultados Financeiros     3.372,15 €      4.117,97 €  

 

 

As demonstrações financeiras para o período findo de 31 de dezembro de 2017 foram aprovadas 
pela Direção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima em 17 de abril de 2018. 

 

 

Vilar- Aveiro, 17 de abril de 2018 

 

A Direção      A Contabilista Certificada 
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Ata de Aprovação de Contas 
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Parecer do Conselho Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 


