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1Acttvo corrente
Inventários
Créditos a receber
Estado e oubos entes púb icos
Diferimentos
Outros acbvoscorrentes
Caixe e depósitos bancários......

Total do activo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais:
Fundos
Reservas
Resultados transitados
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimonia a

Resultado iquido do período

Total dos fundos patrimoniais

PASS~ O

Passivo não corrente:
Financiamentos obtidios

Passivo corrente
Fornecedores
Esmdo e outros entes públicos
F;nancarnentos obtidos
Diferimentos . ... .

Outros passivos correntes

Total do passivo
Total dos fundos patrimarnais e do passivo

O Contabilista Certificaco

9

73

79

7.5

1 7.4

‘76

:7.8
7.9
7

7.5
1710

A Dit’ecção

lActivo não co ret~e:

‘Bens do patrinõno hsnruo culiu~?

Actvos intalgives
Inves men,os financeros

5045155 s.tpessos em EURO

PERÍODOS

‘2

n

206 2o~:5 1

~ o ‘1

701 320 94j 201 320 941

425,59~ 588,76{

~2,1

6.158 916,231 6 133.896 981

20119,67 21.427.191

225 895 00 203.982,93

~7 548,97 18.610,29

20910,03 5.104.36

963.627,48 1.720.084,84
1 535133,93 749.685,55

2.783.235,08 2.718.895,16

8.942.151,31 8.852.792,14

33.202,52 33.202,52
1 000.000,00 1.000.000,00

5.530.518,50 5.408.546,64

1.665.611,54 1 674.665,09
8.229.332.56 8.116.414,25

81.620,34 121.971,86

8.310.952,90 8.238.386,11

9.898,44 17.331,28

9.898,44 17.331,28

118.56365 91.333.01

59.052.00 56.187,56

~‘ 412,16 7.782.38

585 02 563,91

435.687,14 441.207,89

621.299,97 597.074,75

4

17.7

7

631.198,41 614.406,03
8.942.151,31 8.852.7S2,l4~
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SANTA CAS o MISERICÕRDIA ALENOIJ[R

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
dezembro 2016

1) Ci sol ai lista Certil i’stdo A~Direeção

NOTAS

Montantes expressos om 131080

PERÍODOS

20111 2010

CRECHE

F,MageltrSes

CRECHE

Aot” Jaltos

CRECHE

Chemina

CRECHE

Sia, Clara

2016
CRECHE

Sementes

JARDIM

III FANCIA

RUBRICAS

RENDIMENTOS t~ GASTOS

Vendas e se r’’’or prestados

Subsídios, rIo.’ lues e teqados a exptcrinçõo
OS, II’ 01105 Oustu lar,
)urtuns

\íaruaçaru nos ventturios ria proi 1000

1 riibalhos p11 ~1 própos urotidarte

Ci islo das me aderias vendidas e Ias matdrias coosuinoidas
Fornecimctn(o’ ri servui,os externos

Gastos com o r’ssoal

Ajustamentos ‘e inventari os (peidas/l oversoesi

Imtiaridutde di tuvudas a receber (p01 dos/reversões)

Provisões este nItro (au ei entos/reduçoes)

01 liras 1 parei ode (perdaslrevcrsões)

Aumentos/retlu ‘ções do tu isto valor

(ii tios i endinu, elos

Outros qiostru’ ..

exaltados neles de rteprecia000s, gastos de tinanciarosooto o impostos

GostosO nem ‘,‘ os ute 1 teprociaçõo e de itutiOl (1/0(100

Res,uttaiio oporacioiiat (antes cm gastos do tinaocíamorito o impostos)

Juros e i euodiu’ oitos smuumit,ii es obtidas

ti ires e (tosto’ imitares s iportados

Resiittartx polos de impostos

(itiposto solto i endintento lo unoodo

Rosrrttado liquido do penedo

3.587.1323,86

2,047,727,87

1 749 426,37

298 301,50

-366 565,09
-566,646,14

-2,301 124,50

143 175,96
-280.072,00

1,518,419,82

1,745,683,05

1.456.435,95

2119 247,30

-352,359,04
-523.104,35

-2.163 148,09

339.593,67

-56.826,78

28.885,27

85,993,07

78,949,811

7.043 27
0.00

((,00

-8.491,96
-10,027,20

-89.952,45

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00
1,231,27
8494,81

10

(2

‘1
1/ti

15

1(12

17.13

5~’ 11

1/14

5

70.690,03

249.425,88

229,069.t6

20.256,72

0,00

0,00
-21,531,60

-17.270,24

-246.413,51

0,00
0,00

0,00

0.00

0,00
3.038,64

-25.040,49

59.276,13

141,267,47
121 718,40

19.549,07

0,00
0,00

-12 737,95
-20.600,04

-203.951,96

0,00

0.01)

0,00
0.00

0,00

2,655,42

-13 432,78

88.138,35

221.292,90

350.626,52

70.666,38

0,00

0,00

-45,36
-69 361,79

-191 824,77

0,00

0,00
0.00

0,00

0.00

3 262,46
26.464,74

175.293,99

122,179,06

88 753,1)0

33.426,06
0.00

0,00

-35,67
-80.601,70

-179,704,18

0,01)

0,00
0,00

0.00

0,00

2.128.41

-18.591,60

255.7(3,61

520.312,32

451 451,50

95.830.72
0,00

0,00

-79.442.45
172.269,56

-432.207,69

0,00

0,00

0,01)

0.00

0,00

o6.386,26
50.745,45

264 119,96

08010
MlctLtÁm

636.56 1,29 /7.1191.67 91.048,88

376.05 1.74 08.682.32 197.102,89

‘100 Sf3.75 5~ 407.73 71) 705.20

25 (‘1 05 ii 77/55 7 45(55

.0/) 3,ooj 0,00

1,00 0,001 0,00
151 27 1,24 -37 344 5’)~ .21 2(4,30

-153.90 ‘.92 -3 204,93j 024726
.1)11 05 1,89 45 033.281 .01 (07.62

10(1 0.001 0,00
1.0/1 0 00 0,00

1,00 11.00 0,00

1,00 o,run 0,00
1,00 fl,e1) í),00

51~.74 1,,o7 1 682,10 9.289,60
-33.L. 73 -(3 500,04 40.852,34

120 01 1,01 40 003.19 35 659,55~306.258,28

04 041 tIl

67.350,22

32 55.024
34 951.03

00(1

((.011

-28 241,71
.31) 070 41

-109 774,17
í’,fll)

0,0(1

0,0~t
13,0,1

((iii)

3.~55.2 3
41 440,0(1

-31.576,4(1-856,80 12,898,71 -45.523,72 24,997,05 40.968.31 67.808,84

-186.475,48 -183.239,24 -2.975,99 -5.251,83 -5.465,01 -5 891.4/ -7 660,78 22.559.116 (6.284,13 -90.081,48 002,48 1 316,25

77 644,48 123.019,04 -3.832,79 7,646,88 -50,988,73 19 105,57 33,307,52 45.247,76 -40 100,01 28.94 1,53 36 000,73 18,373,61

4,791,88 148,55 429.35 375,20 460.98 309,08 3.204,20 720.7)1 571,04 237,65 367.06’
816,02 -1,047,18 -0,51 -1,48 -1.29 -1,59 -1.06 -4,14 ~2,6 II .33 0.82 -5011,79

—~-—-• L.__ ~
81.620,34 121.971,86 — -3.684,75 8,074,75 -50 614,82 19 564,96 33.515,54 46.447,81 -47434~(3 23,47 ~36 23755 172139.7.71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11(1 1,00 ‘1,00 1,001

81.620,34 121.971,86 — -3.684,75 8.074r70~ -50,614,82 19.564,96 33,615.84~ 362~~L17,~M7j
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Recetxmentos cc chefies is uler 105

Pxoar’ entes cc xooios

1-sigam. nios dc bcbss.~

Paasrrentos e íccnecedoies

Pagamentos ao pessoal _______________

Caixa cercos pelas operecões _______________ _______________

Pagamento/recebimento do mpostc sobre o rendimento

Outros recebimentos/pagamentos _______________

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1~ _______________

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos lana/vais

Activos intenqí”eis

lni’esl,rnenlos financeiros

Outros activos

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos

Subsidies ao invesarnento

Juros e rendimenios similares

Oividendos _______________ _______________

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) _______________

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamenros obtidos

Realiza ções de fundos

Cobertura de prejuizos

Ooa pões

Outras operações de financiamento ______________ ______________

Pagamentos respeitarites a:

Financiamentos obtidos

Juros e gastos similares

Oiv~dendos

Reduçoes oe /undos

Outras ope’a pões oe nnanciarnento ______________

Fluxos cc ccioc das sciividaocs oe f~narciarnenio

Vsrtacfic de cats.S e seus equivaleimes ,~—2~-2t 1 ~ ______________ ______________

Efebo 055 cite CirO&C 05 câ’~bto ________________________________

Caixa e seus equivalentes no inicio co periodo 1 E _______________________________

Cdxc e seus equivaier,tes no fim da peri000 / C _________________________________

- -c scrn’”m-sE e’— ‘.-‘r& CE”’& s&-_ ei, Ur-ri’”irsi’iSlSs se ai ,-“s’mÇ

O Oontahi)is)a Ceii’,caoo tt!~O)recç5o

- 00-2 de’’ san d’d aos A,~oa

1 Elt~ClcSTFJ~LÃO DE FLU)’1~S ~E (./-.)XA
Dc:ensh O ,./‘~ 1/

1 °c FICSC ‘lc, /S mErii)~icls

‘—--~--~-~~

Monlcn,xs Expressos es, COPO

1 59)1 O3,~ 515 522.90~

- 976.4 30,90
-1.499.595,55

- 940.921,67
—i.396,282,73j

Fluxos de caixa das actividades de investimento

-890.873,31 -821.671,50

-747.683.91 -626.823,55
-1.638.557,22 -1.448.495,05

183.38030 270.387,29
-183.380.30 -269.413,63

-973,66

442.486,25 41 .738A 7
3.000,00 0,00

1.055,49
26.515.66 28.78292

404.860,36
7 054,74 12.955,25

259.105,95 -228.649,12

2.173.518,00 1.700.911.11

205.898.32 5.958,55
1.967.619,68 1,694.952,56

-8.618,35 -22.571,47
-7.803.06 -14.866,34

-815,29 -1.047,18

-6.657,95
2.164.899,65 1.678.339,64

785.448.38 1.195,47

[ 749 685,55~ 748 096 O8~
1.535.133,93~ 749.685 55~
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A Santa Case oa Miseilcórdia cc Íienquei. co.,lribt,ir.te r, 2 SOL 852 227• iecorhecida como IPSS• ‘nstiluiçãc
1-siticular de solioaiiedaoe Social, e iegistaca Lobo r~ 54185 a II. 3iv Q e z3 do livio n2 2 das Irn’ar.daoes da
miseiicórdia em 1~ de julho ~e 1985 com sede na Rua Ç~n~1~ te’tão Lourenço, ii2 ~i, em êlenouei Tp~
ccn’io elivida ~e e rcncess3o cc t’ens e a p’es-’ç!o de senslçns conpIs sem flneil4de iuc.Pt’ve

2. Feferencial Contaollístrco oe Prepaiaçio das Demonstrações Financeiras

Em 2016 as Demonstiações Financeiras foram elaboradas no ptessupc,sto da continuidade das operações a
çartlr dos i eglstos contabilísticos da Entidade e de acordo ccm a Norma Contabilística e de Relato Financeiro
para as Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.’ 36-A/2011 de 9 de
maiço, com redação dada pelo Decreto-Lei n.2 98/2015 de 2 de Junho.

• Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
• Modeios de Demonstrações Financeiras (MDF) — Portaria 220/2015 de 24 de Julho;
• Código de Contas (CC) — Portaria nA 218/2015 de 23 de Julho;
• Norma Contabilística e de Reiato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRFESNL)

— Aviso nA 8259/2015 de 29 de Julho
• Normas Interpretativas (NI).

3. Prlndpals PolítIcas Contabilísticas

As principais polfticas contabiiísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras
foram as seguintes:

3.1. Bases Gerais de Mensuração usados na preparação das Demonsti ações Financeiras
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das
Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1. Continuidade:
Com base na informação disponível e as expectativas Muras, a Entidade contInuará a operar no futuro
previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente
o nível das suas operações Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a
um conceito económico ou financeiro, mas sim à capacidade de cumprir os seus fins estatutários.

3.1.2. Regime do Acréscimo (perlodização 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 reiac’onem As diferenças entre os montantes
recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das
rubricas “0e edores e credores por acréscimo?

3.1.3. Consistência de Apresentação
A~ Demonstrações Finance’ras estã3 consistertes cc .n ~er.odo çara ~ cut•c, quer a r.tie. ~a aDresertç~o
quer dos rncvimentos contabilísticos que lhes dão ot igem, exceto quando ocorrem alterações significativas
na natureza que, nesse caso, estão devidamente ;eentificadas e justificadas neste Anexo. Desta ‘crrna é
proporcionada Informação rável e mais relevante.

3.1.4. Materialidade e Agregação:
A :ele4ncia da Informação é afetada Dela s~.a natureza e ,~t~riaIi~a~e A materalloade depenoer.te da
i1uciiuiicb~co a úipiissk, ~t, ~su. ,~~ ~ ~ ~ a ~..a ..‘.d55~u ~,u Ç.tÃôLiC,á~ s.lIbtla.Ia’c ,Q~

decisões económicas tomadas por pane dos atentes com base ras demonstrações financeiras lnfiue,iciarem
Triolgito. ~da Sa”ta casa oa Miserc6ro a oe hlecbe.
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Iteris :te -~os& ma~e’e .~r’e ~“‘e~artes pai~us1lf’car E ~.E afleftraçtc seç~arera ,15! de~cnstraç6ec
‘~rar’ce’;as :cd~rr .,er nre”arre’ e ‘elevarte rara otc !e:ar A’c;, iraØ~ • ~s •~‘a’ oeste Ert,e.

~.1 5.Corçernção
Ce’ldo à •i;purtâi,cla dos ~ti~.os e pass vos selem •eiatadc.s sepei;oat..e i.e, assim como os gastcs e cs
,end,mentnc ecteç n~r devem ser comoerisado’.

3.1 6. lnfoimeçàc Comparativa
F.etei,dtu-se. tias Dei,,ui,ti,açJ3ts r;i.a, wiias dI~ugdi • i: fu.,.sc.ç.~u wiI’pdldLivd uw .tspeilu ou pedudu
anterior Pespeitando o Prlncíplc da Cor tinuidade da Er.tldade, pio :urando que as políticas contabiiístcas
fossem ‘evadas a efeito de mare1ra consistente ao longo do tempo Fi acedeu-se a alterações das polfl.~cas
co’ tabilísticas, mas as quantias comparativas não foram afetadas pela reclassificação.

32. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1. Inventários
Os “Inventários” estão registados ao custo de aquisição. A Entidade adota como método de custeio dos
Inventários o custo médio ponderado.
O custo dos inventários inclui os custos de compra (preço de compra, direitos de importação, impostos não
recuperáveis, custos de transporte, manuseamento e outros diretamente atribuíveis à compra, deduzidos de
descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes);
Sempre que o valor reaiizávei líquido é Inferior ao custo de compra ou de conversão, procede-se à redução
de vaior dos inventários, mediante o reconhecimento de um ajustamento, o quai é revertido quando deixam
de existir os motivos que o originaram.

3.22. Ativos Fixos Tangíveis e Propriedades de investimento
Os “Ativos Fixos Tangiveis” e as “Propriedades de Investimento” encontram-se registados ao custo de
aquisição ou de produção, deduzido das depreciações. O custo de aquisição ou produção Inicialmente
registado, inciui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para
coiocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem na forma pretendida, não inciuindo
quaiquer estimativa para custos de desmanteiamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos
locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade possa vir a incorrer.
Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao valor comunicado
pelo doador.
As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas
como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícics
económicos futuros adicionais.
As depreciações são caicuiadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da
unha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
Na falta de melhor estimativa para os períodos de vida útil esperada, as taxas de depreciação utilizadas
correspondem às que se encontram na tabeia anexa ao Decreto Regulamentar n.2 25/2009, de 14 de
setembro, aplicando-se esta aos bens adquiridos a partir de 01.01.2012.

3.2.3. Bens ão património histórico, artístico e cultwai
Estes bens encontram-se valorizados peio seu custo histórico acrescidos de melhoramentos.
Estes meihcramentos só são considerados como ativos se gerarem aumento da sua ~lda útil Sempre que
estes pressupostos flãO se verlfiouem as manutenções e reparações são registados como gastos do períooo.
Estes bens não estão sujeitos a qualquer depreciação.

3.2.4. Findadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/Patroclnaclcres
/doadores/associados/membros enccntram-se com salde no final do pertodo, sempre que se tenham
ver cioo e possam sei evlgdas pe’a entidade estão reglstadcs ao ativo pela quant!a eaBzá~el.

T~a’gftc. Los Safl.; ?ns o; ifKe-co’d’a de Aie’ic..e’
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!.2.5. C.edK.cs a iectei e ouiios atn es cc.Ieines
~s “•~i~r~ - reretr,~ e es ‘Oulirs ;i~’os rr-t-’es’ ~. ~ re eglsta~s :eir Se i,s:c ecarvt
cecizidas -c Saanço cas °erdas rui rparirlaee. :i’a’..! _~1ac ~t -rcr i ‘i&I 1 Ie.ci,terldar. ç;i; :si’ t

rçj’ atar o .;i.r ni!aavei iíqt’ldc
L~ ~Perdos ccr .mçauoode’ são registadas :a sequê’-ca cc c~e’~cs cwc r’clo .p.’e aporter~ de forma c~rJe*
e çuant’fIca~ ei através de irformaçk recolhida, que o ~a1do e, dMda não sei a recebido (total e J
pe-ciaimertei Estas coi respondem ~ diferença erti e o —o ;tente a i eceber e respetivo valer atual dos fiuro~
de catre ~uros estimados.
Esies rubrir’s s~o apresertnles nn Ra.enço ~ 1tI~,r ronente. re en’r~o ‘es situações em que’ sua
maturidade é superior a doze meses ria data de Bear çn 5k evil’~idas camo Ativas n~n Correntes.

3.2.6. Otrnos silvos e passivos financeiros
Os Atives e Passivos Financeiros foram reconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma
Coritabliístlca e de Relato Financeiio para Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESI4L), ou seja, «ao custo,
entendido como a quantia nominal dos direitas e obrigações contratuais envolvidas».

3.2.7. Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica “Caixa e depásitas bancário? incluí, caixa e os depósitos bancários e outros que possam ser
Imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de alterações de valor.

3.2.8. Fornecedores e outros passivos correntes
As dívidas registadas em “Farnecedare? e “Outras possivas corrente? são contabilizadas pelo seu valor
nominal.

3.2.9. Fundos Patrimonlals
A rubrica “Fundo? constitui o Interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.
Os “Fundos Patrimonial? são compostos por

e fundos atribuídos pelos sóclos da Entidade ou terceiros;
e fundos acumulados e outros excedentes.

3.2.10. Empréstimos bancários e outros passlvos remunerados
Os passivos :emunerados são Iniciaimente reconhecidos ao justo valor, liquido de custos de transação
incorridos.
Os passivos remunerados são subsequentemente apresentados ao custo amortizado. Qualquer diferença
entre os recebimentos (líquidos de custos de transação) e o vaiar de reembolso é reconhecida na
demonstração dos resultados ao longo oo período da divida, utilizando o método da taxa de juro efetiva.
Os passivos remunerados são classificados no passivo corrente, exceto se a Entidade detém um direito
Incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data da demonstração da
posição financeira.

3.2.11. Estado e Outros Entes Públicos
Nos termos do arte 1O~ do Código do imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (C1RC):
“1 — Estão isentas de 1RC:
a) As pessoas colectivas de utilidade público administrativa;
b) As instltuicões particulares de solidariedade social, bem cama as pessoas colectivas àquelas iegalmente eaulparados:
au r -ecam.~narremente, fins eis ‘it,7icos :u cuitugais, de cadejade. assistência beneficê’.cia, solidariedade socioi ou defeso
dc meio ombie.;te.
e) As pessc’as coiectivas de mera uriiiaade pública que prossigam exc,us’va ou predominantemente, fins denr(ficos o..
..itu.tgb, :e cor code, ossisté icia, bcneflcé’.L;o, sc ido, iedaae socM c u defeba dc ‘reio arr2 lente.

2 — A isenção prevista na alínea e) do número anterior carece de reconhecimento pelo Ministra das Flnançcs, c
:eq&erimenro aos iate. essados, mediante despacho pubilcodo no Dió ‘ia da Repúbisca, que define a respectiva a’npi≥c.cle
de ‘wrrno’~c co’.; os fins prosseguidas e as actividades desenvolvidas para a sua realização, pelas entidades e.t couso e
os :nfor,-noções aos serAcos competentes do Direcção-Gemi dos impostas e outras j.Jgadas necess6rlas.
3 — A ‘sençl’c orevista no nA 1 qão abrange es rendimentos e.’ripresarics deni odes do exercício dcs actk:aodes
comerciais ou ;nd..str,als desenvolvidos fora do 6rnbito dos fins estatutórios bem corno os rendimentos de títulos ao

nAs ‘ea?enere soa, neerrfr—rIrr ser te.rtee A5 e’..rtrit$r e— ‘es— e 4 errAIr$nrnj4.. A •Prer.hv.rle

contiruada das seguintes requisitar
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c.’ t≠~. cicio cfsct;i’o r ‘nulo eycÇ,rivo tú ,., tooninci te, de activw’ooe.. c’i’sai4or ~ç’nssecuç’tc des ‘bis çue !ustificcior”
e3seC’.’c ‘F(v .ht ir’.to o oucticirce de t,,iiidote pdbil. e :•~ on.fli.s qi~e 1’ s4ircrc — h ~sehrPG ‘cnrnor’e ~e ~i. v

tespecti’ drene te ent’dooes p’ev’slcs nas oimeas o, e ti OU ? o .‘iinet e) oc 93,
t) Afedcçer~ :er fis’s ‘efei’dcs w clfnec’ c.i. • ri’ ;e, pelo menes 5(1% rct e”ehe rc Qicba ‘tou’oo çue se’ ia sujeito o
trJ,utoçâc i os lein.os getois ate oo fim do 4 ‘penedo de trlbuto%6c pcsievei oqucie em aue tenho sido ‘budo. scivc
em caso de justo impedimento no ci.mprirrento oo piazo de ofeciaçv~o, noa~ficoc’c. 00 oiiectoi aeioi dos impostos,
taCo npui nc.ric ao ;e~pectivo ju.idrsn.et’wj4u ea,, ~‘ oh’ ut~ diU.. is ou asiJ JuZ.’,’ a _.,&t.tguta.tC .,3 tti 1113 dO i.fiaÇ~t,

prazo;
cjlnexisztncia 0€ quolquer interesse ai’ecto eu indireao dcs me’rbros dos orgbos estotL.tõrios, por si mesmos ou poi
:nte’pos’o pessoa noc awcuilnflns fln np?nrnçnn fln~ innnaann nnnomwoç pri tias prosrepuiaos.
4 — O não cumprimento dos requisitos ieferidos nas ailneos o) e c, do ‘c.,:iei anteiici deteiminc ~ perda do sençôc
partir do cortespondente período de tiibutoçõo, inciushe.
.5 — Em caso de incumprimento do requisito referido na alínea bi do nA 3, fica sujeito a tributação, no 4.2 período de
tributação posterior ao do obtenção do rendimento gioboi iíquido, a parte desse iendimentc que deveria ter sido afecta
aos respectivosfins.
Assim, esta rubrica só reconhece os impostos sobre o rendimento sujeitos a retenção na fonte e as
contribuições obrigatórias para a Segurança Social.

3.2.12. imparidade de ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de Investimento
Em cada data de reiato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis,
intangíveis e propriedades de investimento da Entidade com vista a determinar se existe algum indicador de
que possam estar em imparidade Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperávei dos respetivos
ativos a fim de determinar a extensão da perda por imparidade. Os ativos intangíveis com vidas úteis
indefinidas ou ainda não disponíveis para uso são sujeitos a testes de imparidade com uma periodiddade
anual, comparando a sua quantia escriturada com a sua quantia recuperável.
A quantia recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa consiste no maior de entre (i) o justo vaior
deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa
futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto antes de impostos que reflita as
expectativas do mercado quanto ao vaior temporai do dinheiro e quanto aos riscos específicos do ativo ou da
unidade geradora de caixa reiativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa Muros não tenham sido
ajustadas.
Sempre que a quantia escriturada do ativo ou da unidade geradora de caixa for superior à sua quantia
recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na
demonstração dos resultados na rubrica de “Perdas por imparidade”, salvo se tal perda compensar um
excedente de revalorização registado no Fundo Patrimonial. Neste último caso, tal perda será tratada como
um decréscimo de revaiorização.
A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando há
evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. A reversão das
perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica de “Reversões de perdas
por imparidade”. A reversão aa perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria
reconhecida (líquida de depreciações) caso a perda não tivesse sido registada.

3.2.13. Locações
As iocações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente
todos os riscos e recompensas associados à propr’edade do bem para o iocatário. As restantes iocações são
classificadas como operacionais A classificação das locações é feita em função da subst$ncia e não da forma
do contrato.
Os ativos adquirdos mediante cor.tratcs de locação financeira bem como as correspondentes
1esponsabiidades, são registados no inicio da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e c valor
pieserte dos pagamentcs m’nfr—cs ca ‘ocação. Os pagarner.tos de locações flnance•ras são repartidos er.tre
encargos financeiros e redução da responsabilidade, de modo a ser obtida uma taxa de juro constante sobre
o saido pendente da responsatiiiaade
Os pagamentos de iocações operacionais são reconhecidos como gastc .luma oase linear durante o pe~odo
da locação. Os incent%os :ecebidos são .egistados corno urra responsabliidade, sendo o montante agi egaoc
oos mesmos, reconhecido como uma reoução ao gasto ccn a iccação. igualmette rt~.ma base ‘inear.
As rendas contingentes deverão ser reco’~hecidas ccmo gastos dc. pei iodo em ;ue occtrem. A Entidaae não
~ern i erioas tui ,ungei ites
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3.1.1k Fiovisões
5k iecc,herldas 3’c’~:sees arenas que -do a Ertidade lei’: ‘ na c b ‘gaçk ;reserte 1egacu cristiui ;,

~esuítar’e 6ism acorlecfrrento passadc; (Ii) é provável que ça’a e iiculdaçk &ssa etilgeção ocorra une
salde de recjisos, e 111) rontante da otr;gaç~o rossa ser reza :‘r.’erle estimado
C ircraa, te iecc’-’~ecido oas provisões consiste rio valor prese’te da ‘elhor estimativa na data de re1ato ocs
recursos r’ecessárics para liquidar a obrigação. Tais estimativas são determlredas tendo em corsideração os
r’scos e ncertezas associados à obrigação e são i evistas na dai a cc i dato, sendo ajustadas quando
necessário, de modo a re~ietlr a melhor estimativa ressa date.
ô~s otrg:çees presentes qje resultam de contratos onerosos são ‘eglstados e ~ensuradas como provlcões.
Ex’ste um contiato oneicso quando a Entidade é parte integrante das dspos’ções de um contrato, cujo
cumprin-erto tem associados custos que não é possivei evitar que excedam os benefícios económicos
derivados do mesmo. E reconhecida uma provisão para eestrutureção quando a Entidade desenvolveu um
plano formal detalhado de reestruturação e nlclou a implementação do mesmo ou anunciou as suas
principais componentes aos afetados peio mesmo. Na mensuração da provisão para reestruturação são
apenas considerados os dispêndios que resuftam diretamente da implementação do cci respondente plano,
não estando, consequentemente, relacionados com as atividades coi rentes da Entidade.
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que
a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. Os
ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for
provável a existência de um influxo económico Muro de recursos.
Nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2016 e 2015 não ocorreram eventos suscetíveis do
reconhecimento de provisões nem da divulgação de passivos contingentes.

3.2.15. Rédfto
O rédito compreende o justo valor das prestações de serviços, sendo reconhecido no momento da prestação
do serviço. As quotas são reconhecidas pelo seu recebimento. Os juros são reconhecidos atendendo à
periodização económica.

3.2.16. Subsídios à exploração e outros
Estes subsidios são reconhecidos, sempre que possível, como rendimentos do próprio período
Independentemente da data do seu recebimento.

3.2.17. Subsídios ao investimento
Os subsídios ao investimento são reconhecidos à data do acoroo, em Fundos Patrimoniais, e são refletidos no
resultado com a imputação de acordo com a depreciação do ativo afeto ao investimento.

3.2.18. Acontecimentos subsequentes
Os acontecimentos após a data do baianço que proporcionem Informação adicional sobre condições que
existiam à data do balanço (“adjusting events”) são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos
após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço
(“non adjustlng events”) são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

3.2.19 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas
Na preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as KCRF-ESNL, a Entidade adotou
certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos reportados, bem como os rendimentos e
gastos incorridos relativos aos períodos reportados. Todas as estimativas e assunções efetuadas pela
Entidade fcram efetuadas com base no seu melhor coni-ecimento existente, à data de aprovação das
oemorstrações financeiras, ccs eventos e transações em cui so. As esfmativas contabliísticas ‘riais
signiflcatkas refletidas nas cemonstrações financeiras incluem.

• Férias e Subsidio de Férias
* Subsíolcs à Exploração
• Vidas ~n.eis dos ativos fxos tangiveis e lntangivels~

Registc de impardade aos va oies do ativo, no~readamerte, cc ci~ertes
As estimativas foram determinadas com base na melhor ;r.’crmação cispocívei à cata da preparação cas
nariirnflnr~ac ~n,nrcir.c a ‘ere nn mtii’nr rerikcHrrarlr. a ‘i: as.narknri: “a a~,antnc ~s:ccsnrc

correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos st.bsequertes oue, não sendo previsíveis à

T’~dIgko, Loa. Sana casaca Wisenc6 ti n Merç,e.
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c’aia. -~o ‘otan- cc~ns erao~s essas as~ •tivas, Ps aderacôce a t~tas esdmatd’rs. ~‘e ocorram
~oster.c~ roete a cata cm oemc.ns’iacdes i~”a ~ce~rat, reróo cm g’r e de i~omt aç~c’ de esuimdc.s cc
forma p o6petR2. conforme disposto pela !\CRF 4 — Fohticas Ccrtediiísticas, Alterações tas [strmetrvas
ContediOslices ~ do os. Fcr este motivo a dado o ~‘au os cerseca emccodc ~s eSUdadOs CCiS das
transações em questdc pccer do diferir das ccc esponderi os csti te as.

4. PoííUcas contabilísticas, alteracões nas estímathas ccntabi[ís~dcas e crias.

Ndo se t’edficarem qoaisqucr afeitos remItentes dc tcreçõo vc~omõrio cri pocUcas ccriiablt~t!cax.

S~ Investimentos

5.1. Ativos Fixos Tangí~v&s e Propriedades de investimento

5.1.1 Bens do domínio púb~co
As Demonstrações Financeiras ndo refletem quaisquer efeitos resultantes do usufruto de “Ativos Fixos
Tongíveis” do domínio público.

5.1.2. Bens do património histórico, artístico e cultural

Saldo Aquisições Saldo
Designaçdo Abates Transferéncias Reavaliações

01-01-2016 Dotações 3142-2016

Custo
Bens Imóveis

u 1874 greja Misericórdia 201.320,94 0,00 0,00 0,00 0,00 201.320,94
Total 201.320,94 0,00 0,00 0,00 0,00 201.320,94

Saldo Aquisições Saldo
Designaçdo Abates Transferências Reavaliações

01-01-2015 Dotações 31-12-2015

Custo
Bens móveis

u 1874 Igi aja Misericórdia 201.320,94 0,00 0.00 0,00 0,00 201.320,94
‘ Total] 201.320,94 0,00 0,00 0,00 0,00 201.320,94

5.1.3. Outros ativos fixos tangíveis

. Saldo Aquisições . . - Saldo
Designaçao - Abates Trensferencias Reavaliaçoes

01-01-2016 Dotaçoes 31-12-2016

Custo

Terrenos e Recursos naturais 436.552,17 18.50000 0,00 0,00 0,00 455.052,17

Ediffcios e outras consti uções 5.701.074,46 0,00 0,00 186833,94 0,00 5.887.908,40

Equipamento Básico 971.458,43 16.227,89 0,00 3231,00 0,00 990.917,32

Equipamento Transporte 297.506,80 0,00 -37,405,54 0,00 0,00 260.101,26

Equipamento administrativo 250.346,95 4.504,20 0,00 0,00 0,00 254.851,15

Equipamento Biológico 1.783,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.783,42

Outros Ativos Fixos Tangíveis 37.378,49 0,00 6,00 0,00 0,00 37.378,49

Atives Fixos Tang’veis em curso 306.311,26 1e0,509,67 000 -190064,94 0,00 256.755,99

Total 8.002.411,98 179.741,76 -37.405,54 0,00 0,00 8.144.748,20
~ Depreciações acumuladas

er’ei os e R&cLc cm COO 0,00 COO 0,00 000 0,00

Edificios e outras construções 1 1.575.569,64 99.701,55 0,00 0,00 0,00 1.675.271,19

Equipamento Bdsico 817910,26 35 962,93 0,00 0,00 0,00 853.873,19

Equipamento Transporte 194.585,92 29.416,30 -37.405,54 000 0,00 186.596,68

Equipamento administi ativo 239.478,96 4.039,88 0,00 0,00 0,00 243.518,84

Equipamento S’ológico 1.783,42 O,OC 0,00 0,06 0,00 1.783,42

Outros Ativos Fixos Ta gUeis’ 22.409,97 1.932,74 0,00 0,00 0,00 24.342,71

Valor Liquido 5.150.673,81 ~Ea.- - E. :~-‘ 0,00 OCO

Tnd~g’tc, Los Santa mas os ‘,ci’~e ico~ cc os fVe-q~a’
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co enos e Rccurscs nasurco 436.552,17 0,00 0,00 0,00 436.552,17

00070

Co ato

Saído

(‘1-01-2015

,c i~içõ~~

l2otecões
L~te~ ‘‘anrft’O’s:ics r~a,’aiir~0cs

Saldo
31-12-2019

Edifícios e outras construções 5.748527,32 3330,42 000 -50.783,28 0,00 5.701.074,46

EqLdpamento Básico 934.04990 37 640,17 0,00 -231,64 ttOO 971.458,43

Equ~pameiõo Tianspurie 224.1u680 ~3.36ü,Ou u,uu u,uu u,uú 297.506,80

Eqsnpamento administrativo 250.118,89 - 2.024,00 — 0,00 -1.795,94 0,00 250.346,95

Equipamento Biológico 1.783,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.783,42

Out[os Ativos Fixos Taigíveis 35.781,95 1.596,54 0,00 0,00 0,00 37.378,49
Ativos Fixos Tangíveis em curso 156,869,07 170.533,06 0,00 -21.090,87 0,00 306.311,26

Total 7.787.829,52 288.484,19 0,00 -73.901,73 0,00 8.002.411,98

Depreciações acumuladas
Terrenos e Recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edifícios e outras construções 1.482.513,68 93.055,96 0,00 0,00 0,00 1.575.569,64

Equipamento Básico 782.017,96 35.892,30 0,00 0,00 0,00 817.910,26

Equipamento Transporte 165.169,62 29.416,30 0,00 0,00 0,00 194.585,92

Equipamento administrativo 231.268,11 8.210,85 0,00 0,00 0,00 239.478,96

Equipamento Biológico 1.486,20 297,22 0,00 0,00 0,00 1.783,42

Outros Ativos Fixos Tangíveis 20.477,23 1.932,74 0,00 0,00 0,00 22.409,97

Total 2.682.932,80 168.805,37 0,00 0,00 0,00 2.851.738,17

Valor Líquido 5.104.896,72 5.150.673,81

5.1.4. Propriedades de Investimento

. Saido Aquisições ,, . . Saido
Design aço o Abates Transferenoas Reauakaçoes

01-01-2016 Dotações 31-12-2016

Custo

Terrenos e Recursos naturais — 133.114,66 7.061,38 0,00 0,00 0,00 140.176,04

Edifícios e outras construções 798.911,17 21.184,14 0,00 3.444,00 0,00 823.539,31

Outras propriedades investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propriedades investimentos em 0,00 3.444,00 0,00 -3.444,00 0,00 0,00

Total 932.025,83 31.689,52 0,00 0,00 0,00 963.715,35

Depreciações acumuladas

Terrenos e Recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edifícios e outras construções 153.374,47 14.758,91 0,00 0,00 0,00 168.133,38

Outras propriedades investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 153.374,47 14.758,91 0,00 0,00 0,00 168.133,38

Valor Líquido 778,651,36 j 795.581,97

. Saldo Aquisições , - . , - Saldo
Designaçao Abates TransTerenc~as Reavaitacoes

1 01-01-2015 Dotações 31-12-2015
Custo

Terrenos e Recursos naturais 133.114,66 0,00 0,00 0,00 0,00 133.114,66

Edifícos e outras construções 777.984,27 17.952,50 0,00 2.974,40 0,00 798.911,17

Ootras propriedades investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prcpredades investimentos em 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 911.098,93 17.952,50 0,00 2.974,40 0,00 932.025,83

~ Depreciações acumuladas

Termnos e Recursos natarajs 0,00 0,00 2,00 7,00 0,00 0,00

~ Edifícios e outras construções 139,55a,37 13820,10 0,00 0,00 0,00 153.374,47

: O~,xras popreóaóes invesxinerto 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
~—-

Total 139.554,37 13.820,10 0,00 0,00 0,00 153.374,47

\íaicr Liquido 771.544,56 778.651,36
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6. AtIvos Intangíveis

A Entidade n3o reconheceu “Ativos Intangíveis”, do Domínio Público, em 31.12 2016 e 31.12.2015.

Saído Aquisições Saldo
Des~gn aça o Abates Transferências Reavaliações

01-01-2016 Dotações 31-12-2016

Custo

Bens do domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros ativos intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programas de computador 1.934,79 500,00 0,00 0,00 0,00 2.434,79

Total 1.934,79 500,00 0,00 0,00 0,00 2.434,79

Depreciações acumuladas

Bens do domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros ativos intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programas de computador 1.346,03 663,17 0,00 0,00 0,00 2.009,20

Total 1.346,03 663,17 0,00 0,00 0,00 2.009,20

Valor Líquido 588,76 425,59

Saldo Aquisições Saldo
Destgnaçao Abates Transferências Reavaliações

01-01-2015 Dotações 31-12-2015

Custo

Bens do domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros ativos intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programas de computador 1.658,04 276,75 0,00 0,00 0,00 1.934,79

Total 1.658,04 276,75 0,00 0,00 0,00 1.934,79

Depreciações acumuladas

Bens do domínio público 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros ativos intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programas de computador 732,26 613,77 0,00 0,00 0,00 1.346,03

Total 732,26 613,77 0,00 0,00 0,00 1.346,03

Valor Líquido 925,78 588,76

7, Financíanientos Obtidas

Loca c~es

A Entdade “az as segui stes aquisicões ecor’ endo à lccaçàc’ fi~ancera,

T~ o ~-~-- Lta Santa os ‘.~seo~ó-cs oel- erc.er



C’e~ “; ~‘ ~ c6c~ E na~ e~’ ~‘s 31 ~e dc’ernhro 2~ 5

2016
j~c~o seica ‘iicm

1 M $2938 “~1ura~ 12.55683 3.901,83 595530 19,990.00 7,433 17 12.556,83
Nr $2968 ,IIurs uSPR/-$2 12.556,83 3.901,53 - ~~,3O~,990O0 7.433,17 12.556,83~

~ ~ 7,803,66 i7~O,60 39380,00 14,866,34 25.113,66.

-r — ___ — .,, — -~

Lc~pLd~ em un, ~
Cesignacac 1 Feríodo Montante .

i~ Renca Res~dual n/Corrente Cmi ente Total
N~ 82968 V~tura 0$.$!~A$1 r~~j~015 4$ meses 79.990,00 404,81 4.949,22 3.706,08 — 8.655,30

~~ í ~5 ~í.ç7 ~fl ~ 1 AO ~‘ O OOfl flfl AOA 01 A OAO ~ ~ 7fl~ nO O 000 ~fl
___________ _-I,~,__—j~.~ ~;;; ;;;:; 7.412,16f17310,60

8. Custos dos Fínarc.íanier,tos Obticíos

Os encatgos financeiros relacionados com empréstimos obt~dos são usualmente reconhecidos como gastos à
medida que são incorridos

Designação 2016 2015

Ju~ os Suportados 816,02 1.047,18
De financiamentos Obtidos 816,02 1.047,18

Locações Financeiras 815,29 1.045,02
Outros Juros 0,73 2,16

Tota’ 816,02 1.047,18

9. ínventár~os

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 a rubrica “Inventó rios” apresentava os seguintes valores.

. Mercadorias Matérias-Primas~es~gnaçao 2016 — 2015 2016 2015

Existência Inicial 0,00 0,00 21.427,19 12.875,93
Compras 0,00 0,00 363,543,72 360.910,30
Regularização de existências 0,00 0,00 1.713,85
Existência Final 0,00 0,00 20.119,67 21.427,19
CMVMC —_____________ 0,00 0,00 366.565,09 352.359,04

10. Rendimentos

Pare os períodos oe 2016 e 2015 6orern reconhecidos os seguintes rendimentos.

Designação 2016 2015

Vendas 0,00 0,00
Prestação de Serviços 1.587,623,86 1516,419,82

Ouotas 1.666,50 1.549,10
Utentes e ccmLnidade 1.585.957,36 1.514.870,72

Subsídios, doações e outros 2.047,727,87 1,745,683,05
Subsícios do Estaoo e ourcs Entes 99h1;ccs 1.818,776 19 1.69$ $44,60

~ SE bsíolcs de outras enridanes 0,00 0,00 1
Doações e heranças 22$ 951,68 46 $38,45

Reversões 0,00 1 0,00
Ganhos por aumentos de usto ~a1or 0,00 0,00’
Outros rendimentos e ganhos 143.175,96 129.699,00

~ .uros, divídendos e outros — 4.791,88 9.894,67

~ Total 3.783.319,57 ~ 3.401.696,54

SE’no C2s0 3í~~gr córo~ or
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A 31 de dezembro de 2015 e 2016, a Entidace tinha nas ‘ubricas de “Sulzsdios, doações e legados o
eoptaroçoo re5OSaoo os segrunles monlenles

Designação 2016 2015

Subsídios do Governo L818,776,19 1.698.844,60

Insututo da Segurança Social 1.749.426,37 1.456.435,95

Creche 669116,88 457.773,66

Jaroim Infância / Pré~EscoIar 461.481,60 401.136,54

ATL 32.803,20 32.380,80

Lar 350.861,76 335.694,79

Centro Dia 55.407,73 52.984,80

Apoio Domiciliário 179.755,20 176.465,36

Autarquias 67.589,10 211.911,24

Camara Municipal de Lisboa 0,00 0,00

Creche 67.589,10 211.911,24

IEFP 1.760,72 30.497,41

Outras Entidades 0,00 0,00

Doações e heranças 228.951,68 46.838,45

Total 2.047.727,87 1745.683,05

13. Efeitos de alterações em taxas de cãmbio

Em 31.122015 e 31.12.2016, não houve necessidade de reconhecer alterações das taxas de câmbio porque
para além do curo não foi utilizada qualquer outra moeda.

14. Imposto sobre o Rendimento

Não foi contabilizada, qualquer retenção na fonte, por terceiros, uma vez que a entidade se encontra isenta
de IRC com base no artigo 102 do CIRC.

15. Benefícios dos empregados

Nenhum membro dos órgãos sociais usufrui de qualquer remuneração.
Os órgãos sociais são compostos por:

Orgãos Sociais 2016 2015

~ Assembleia Geral 3,00 3,00
1 Direção 2.00 7,00

, Conselho Fiscal 3,00 3,00

~ Total r 13,00 13,00,

1 ~ogise los Ss’~ Csss os O’.~e~ cc~o a os?- s-cos’



£ ~ a ~c ~u, ca F ncncc,~ a a a 31 dc dcacmtr c

Os g~cs O~3 2 ~idare ILC2HCu ~Cfl1 ~5 ~Cdá0CS ~O~2fl~ C’S ~

~aEnac. 016

Der u~ e~0er .~37,15 ~.768.03~42

C~g1cs 5ic~as 0,00 0,00
Pessoal 1.874337,15 1.768.031,]2

lnderrnizacões 5.049,58 6~8,73
Encar~cs sobe Remur,ecfes í—S.~b/ L/ 3/~ ~

Oig~os Sociais 0,00 0,00

Pessoal 405867 27 36.930,91
Seguro de 4. de Trarralho 10749,50 10.234,83
Outros Gastos com o Pessoal 5.121,00 7332,50

Total 2.301.124,50 2.163.148,09

16. Divuígações exigidas por outros dip[ornas tegais.

A Entidade nõo apresenta dívidas ao Estado em situaçáo de mora.

A Entidade dispõe de Revisor Oficial de Contas:
PKF & Associados, SROC, Lda., n2 152
Representado por Célia Maria Pedro Custódio, ROC n9 1286.
Va’or do contrato em 2016: 6.248,40€

17. Outras Informações

17.1. lovesUmentos Financebos

A 31 de dezemb~ o de 2015 e 2016, a Entidade tinha nas rubricas de ~/n~’es~imen~os Financeiros” registado os
seguintes montantes:

Saldo . Saldo
Designaçao Aqu~s~çoes Aumentos Reduçoes

01-01-2016 31-12-2016
Investimentos em subsidiárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

... 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00

Outros investimentos financeiros 2.662,11 0,00 0,00 -436,55 2.225,56

Total 2.662,11 0,00 0,00 -436,55 2.225,56

Saldo . Saldo
Destgnaçao Aqurstcoes Aumentos Reduçoes

01-01-2015 - 31-12-2015
Investimentos em subsidiárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros investimeotos financeitos 1.688,45 973,66 0,00 0,00 2.662,11

Tctal 1.688,45 973,66 0,001 0,00 2,662,11

172. FundadoIes/beneméFitos/pat~ocionado~es/doadores/associados/rnemhroS

A 31 de dezembro de 2015 e 20:6 não apresertava saldo.

17.3. Créditos a receber

O 31 de dezembro ne 2015 e 2016 apcesertara os seguintes saidcs:

5 ,e-e



1’ .c~ ~s 0e~ ~ ~côcs T~r~ cen~~. c~2 c~c de2~ïihrc 20:2

200

Ca~ntes e La e.r Les
L2te~ies ~ ~22 ~86 El 201074,54
ULeitcs cc~i~ ‘~:dcra ____ 2 9C8,3~ 2.908,39

Total 225,895,00 203,982,93

174, Qutios&tRíos ocirerites

A rubrica “02/lias 0112/os correntes”, tinha em 31 de cezembo de 2015 e 2016, a seguinte decampasiçõo:

Designação 2016 2015

Oulros Instrumentos financeios detidos p/a negociação 800.000,00 1.000.000,00

BES NT27 / lo / 2014 ~1 800000,00 1.000000,00
Forn eced ores 27062,96 28.452,94

Adiantamentos a Fornecedores 16 039,05 17.429,03

Adianta/os a foi necedores investimentos 11.023,91 11.023,91

Pessoal 1.264,47 1,264,47

Adiantamentos ao pessoal 1,181,96 1.264,47

Outras operações com pessoal 82,51 0,00

Devedores por acréscimos de rendimentos 2.931,07 59.250,37

Juros a receber 2.931,07 59.250,37

Outros Financiadores 127.709,62 9.534,31

ISS de 2012 36.930,83 9.534,31

ISS de 2015 246,46 0,00

ISS de 2016 *2 90.532,33 0,00

Outros devedores 4.659,36 621.582,75

Entidades do Estado 0,00 212,279,84

Camara Municipal Lisboa 0,00 212.279,84

Reembolso despesas Utentes 2.456,89 1.987,51

POPH 024452/2009/612 0,00 404.860,36

Outros 2.202,47 2.455,04

Perdas por imparidade 0,00 — 0,00

Total 963.627,48 1.720.084,84

SES 1 l~T27 / 10 / 2014 ~i ‘A Mesa Administrativo no suo reunião ordinária do dia 15 de Fevereiro de 2017 abordou os
ultimos informações governamentais sobre o pape) comercio! do BES.
A Misericórdia de Alen quer, lesado em um milhão de curas, decidiu autorizar o não reconhecimento no exercício de 2016
da quantia de duzentos mil curas, mais os juras previstos nesta opero ção. Os valores considerados nesta decisão são
sustentados par um lada, no declaração publica da Estado, e par outro, pelo facto de não termos justificação escrita da
montante eventualmente considerada como perdida.”

SS de 2016 *2 Débito Crédito Saldo

CD recebido a mae 2 Li Nov 216,86
CD receMda a mais 2 ut Dez 216 86
Lar retirado inoevida/ Retroativas 1 u~e~te em 4 71

AD “etirada inoevioa/ 1 urente cc ~a . em o/ar 16 146,46
Cr Jalies Falta receber ~ ut Nav ‘60/4
Ci Jailes Falta receber 3 Li Dez i’E0 ~‘4

1 Cr Jalies recebida a mas cri’ Aga cabe lar aJA 41 Li 133 23
Cr Jailes ecebida a ma~s cri’. i.~gc ‘er 8 va 26,00
Cr Jailes recebioo a mais em Set rea. E ria 16 00
Cr Ja’Ies recebido a mais cri’ Ova rea 1 ri: 3,29

6 je,ies ,erieu,G~ a .~a,s rL~\ ~ E
Cr Jalies recebido a mais em Dez re:. 8 ria 26,00

Tr.d~g~tc, ~CE ~rva C~s~ c~ k’i’se”co”cO~ ~e
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59. r~é~ es 1215
Cc~plen ert~ Ler 6 .~eses :c ~6 6 ~ .92
Cnn Lle~ e, te ame Ler 5 e esse 2.584,it _______ ________

~ ______ _______ _____~__~~~ 206,55 67~,22 90.532,331

1 ~ E Diferimenios

Em 31 de Dczem[:~c de 2015 ~ 2016, a ~ud0ca “DifcrEyemcs er’glcdca\ 8 CC SC~U1fl’ OS saldcs:
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Designacõo 2016 2015

Gactoa a

Seguros 18875,29 4176,06

Outros 2.034,74 928,30

Total 20.910,03 5.104,36

Rendimentos a reconhecer

Rendas 51902 551,91

Quotas 66,00 12,00

Total 585,02 563,91

17.6. Catxa e Depósrtos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, em 2016 e 2015, encontrava-se com os seguintes saldos:

Designação 2016 2015

Caixa 2.407,09 1.303,49
Depósitos à ordem 132,726,84 98.382,06
Outros depósitos bancários 1.400.000,00 650.000,00

Total L535.133,93 749.685,55

17.7. Fundos Patrimoniais

Nos Fundos Potrimoniois” ocorreram as seguintes variações:

Saldo Saldo
Designacõo Aumentos Diminuições

01~jan46 31-dez-16
Fundos 33.20252 0,00 0,00 33.202,52
Excedentes técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00

Reservas 1 000 000,00 0,00 0,00 1000.000,00

Resultados Transitados S,L08,546,64 121 971,86 0,00 5 530.518,50

Cxcedentes oe revalcnzaçao 0,00 , u,00 0,00 0,00

Outras variacões ros fundos patriecniais , 1.674 665,09 28.245,52 -37 299,07 1,665.611,54

Subsídics Investimento 1,240 085,38 0,00 37.299,07 1.202.786,31

~‘aior cc 2Cs5 1 240 U85 38 1 240.05538

mpetaç0o de subsídios -37.29907 -37 29907

Doações 1 434 579,71 25.245,52 462.825,23
Resultado ííquioo 00 perí000 121.971,86 81.620,34 -121.971,86 81.620,34

L_.... ocaI 8.238.386,11 231.837,72 -159.270,93 $,310,9S2,90:

“oig’tc LDa - Sa’ ta Casa es M saí ~o’ds d~
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17.9, Estado e Outios Entes Púbiícos

A rubi ira de “Es~odo e outrcs Entes Públicos” está dividida da seguinte io~mc:

Designação 2016 2015

Ativo
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA 17.548,97 18.610,29

*Ao abrigo Dec.Lei 20/90 e referente a obras 5.467,61 8.294,30

“Ao abrigo Dec.Lei 20/90 e referente equipamento 926,12 1.034,94
“Ao abrigo Dec, Lei 20/90 e referente Aumentação e bebidas 11.155,24 9.281,05

Outros Impostos e Tributações 0,00 0,00
Total 17.548,97 18.610,29

Passivo
Retenção Imposto si Rendimento - IRS 13.049,20 13.689,30
Contribuições para a Segurança Social 46.002,80 42.498,26
Outros Impostos e Tributações 0,00 0,00

Total 59.052,00 56.187,5~j

17.10. Outros pass~vos correntes

A rubrica “Outros possivos correntes” desdobra-se da seguinte forma:

. ,. 2016 2015Desrgnacao
‘ n/Corrente Corrente n/Corrente 1 Corrente

Clientes e Utentes 0,00 91.418,92 0,00 108199,18
Adiantamento de utentes 0,00 91418,92 0,00 108199,18

Pessoal 0,00 1.394,05 0,00 544,38
Remunerações a pagar 0,00 778,56 0,00 0,00
Cauções 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras operações com pessoal 0,00 615,49 0,00 544,38
Perdas por imparidade Acumuladas 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Financiadores 0,00 892,43 0,00 0,00

Autoridade Tributária e Aduaneira 0,00 892,43 0,00 0,00
Credores por acréscimos de gastos 0,00 329.453,02 0,00 317865,09

Remunerações a liquidar 0,00 317.094,70 0,00 311.010,45
Subsídio de Férias e Férias a Liquidar em 2017 0,00 259.972,30 0,00 255.584,74
Encargos sobre F+S Férias a Liquidar em 2017 0,00 57.122,40 0,00 55 425,71

Outros Acrésc:mos 0.00 12.358,32 0,00 6,854 64

Outros credores 0,00 12.528,72 0~00j~~99~24
Total 0,00 435,687,14 0,00 1 441.207,89_

17.ii. Fornec~mencos e seiviços e>.ternos

A . eparticõo dos ‘Fc’rreciírenros e serkiços e/ternos’ nos cer’ccc~s ~ dcs de 2026 e àe 2016 ‘ci a seguinte:

5~ ~ LDE :~-~ c~s~ ~ ri se~ e~ c~e ~.



JLr~c ,r~ ~-‘~ ~ ,s, ,,,3icr O ,,.~ ‘as 31 a a sembro 2(06

Euhcc,ou ~o a

EL blicidac e e p~
\1ioilancia e seirenro

60 n~ r~

Conservação e Repa~acão

Calçado e vestuário utentes
Artigos saúde utentes

Jornais e revistas

E letricida de
Com b u st íve 5

Agua
Gás
Outros
Deslocações e Estadas
Rendas e alugueres
Comunicação
Seguros
Contencioso e notariado
Despesas de representação
Limpe2a, higiene e conforto
Outros Serviços

1? 13 Outros gastos

A rubrica de “Outros gostos” encontra-se oividida da seguin~’*~rma:

26 945,68

5E5~5,15

$ 50 J 85
1~ ~fl~3c~

56,351 06
54 390,71

5 ‘7Q,~ 5_7

000

28 312,04

4.193,84
734,31

15.485,96
795,15
738,14

~ 851,39
964,60

67.297,17
14.395,29
53.584,17
22.725,91

0,00
82.711,56

27.146,87

14.004,58

7.744,38
1 083,61

0,00
3.596,01
3.258,07

53 969,25
~ 286,02

5.500,74
2 00

30 885,57

57 475,67
5 a,,:,: “:

271,74

20 029,38
5 068,45

0,00
8.704,69
6.813,57
3.015,88
3.682,52

479,05
68.367,10

13.982,70

47.057,78

24.499,07
689,00

74.022,22

16.975,59

12.156,01

10.986,29

0,00
416,20

3.074,34
2.343,19

c039 2029

1 rr5~ ,r,C

Taxa E/t/T~ ab.in dependeute-5%

Fenamentas e Utensílios Desgesie Rápido

Material de escritório

Artigos para oferta

Material didático

Rouparia

Total 566.646,14 523.104,35

17,12. Outros rerid~menaas

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

Designação 2016 2015

Rendimentos Suplementares 0,00 250,00
Descontos de pronto pagamento obtidos 20,34 8,59
Recuperação de dívidas a receber 0,00 0,00
Ganhos em ~ entários 0,00 0,00
Rend~os em rvesUrr.en:os nao nna’lceiics £9.638,55 29/57,92
~.utros Rendirrentos 113.517,07 99,682,49

Cor ecões per~odcs an:enores 1 68 035,95 55.436,41
~ roputação de SuLs~&cs 37 299.2? 37.255’ 0?

~ Restituição impostos 3.841 75
~ Outros 4 340,30 6.947,01
~ Juros, dividencos e outros rerdj,’c,s sImilares 0,00 9.894,67

~ Total 143.175,96 139.593,67

‘i:~g~to LDE, S~’na Casa Da M’sa ‘cc~c4 ar Á rcua



E E EEEE ~Ec :o

~~

‘c~ [€rCCS ~ 2015 cc~ E:~cc~ cs~ ~:s ~~cc cr~ ~

2025 2015

~—~-~-- -___~ e eae~.cs Err~[Eres sLpcr~Eoc~
~ u~cs suportEdcs 216 02 i.0~?42

~ Tc~a~ 81S~02 L&47~i8
L~C~C r€EDflEC~C~ ~flIErE~Cb~CC~

~ dC5 1 4.?5i~88 3,00

~ 4751,88 0,00
~ ~ 0i~ce0c~ 5575,66 4 047,13


