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RELATÓRIO DE GESTÃO

A Mesa Administrativa, conformando-se com os normativos legais, vem apresentar o
RELATÓRIO DE GESTÃO, pelo qual transmite aos Irmãos e a todos aqueles que possuem
relações comerciais com a Instituição, os aspetos mais relevantes e relacionados com a
actividade desenvolvida no exercício de 2019.

1 - EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA SANTA CASA MISERCÓRDIA DA GOLEGÃ E
ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA
Nos Rendimentos, verificou-se a seguinte evolução:
Rubricas
Vendas e Prestações Serviços
Subsídios, doações e legados à
exploração
Trabalhos para a própria empresa
Rendimentos suplementares
Subsídios à exploração
Outros proveitos e ganhos operacionais
SOMA
Rendimentos e ganhos financeiros
Rendimentos e ganhos extraordinários
TOTAL DOS
RENDIMENTOS

EXERCÍCIO
DO ANO

EXERCÍCIO
ANTERIOR

%

1 133 740,33€

1 183 557,12€

-4,20%

745 829,37€
0,00€
214 021,85€
0,00€
0,00€
2 093 591,55€
0,00€
0,00€

637 228,14€
0,00€
382 667,62€
0,00€
0,00€
2 203 452,88€
0,00€
0,00€

17,04%
0,00%
-44,07%
0,00%
0,00%
-4,98%
0,00%
0,00%

2 093 591.55€

2 203 452,88€

-4,98%
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Nos Gastos, verificou-se a seguinte evolução:
Rubricas

EXERCÍCIO
DO ANO

EXERCÍCIO
ANTERIOR

Custo Mercad. Vendidas e Matérias Consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Amortizações e ajustamentos do exercício
Provisões do exercício
Imparidades de Dividas a receber
Outros gastos e perdas
SOMA
Gastos e perdas financeiros
Gastos e perdas extraordinários
Imposto sobre o rendimento do exercício

373 178,81€
415 949,55€
1 229 231,61€
140 954,60€
0,00€
0,00€
13 932,45€
2 173 247,02€
4 120,88€
0,00€
0,00€

371 700,49€
347 589,13€
1 252 304,89€
142 919,06€
0,00€
0,00€
6 368,90€
2 120 882,47€
2 369,85€
0,00€
0,00€

-0.03%
19,66%
1,84%
-1,37%
0,00%
0,00%
118,75%
2,46%
73,88%
0,00%
0,00%

2 177 367,90€

2 123 252,32€

0,47%

EXERCÍCIO
ANTERIOR

%

TOTAL DOS GASTOS

%

Nos Resultados, verificou-se a seguinte evolução:
Rubricas

EXERCÍCIO
DO ANO

Resultados antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do exercício

-83 776,35€
0,00€

80 200,56€
0,00€

-204,45%
0,00%

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

-83 776,35€

80 200,56€

-204,45%

A Situação Líquida da Instituição é a que resulta dos capitais próprios, conforme o
quadro seguinte:
Rubricas

EXERCÍCIO
DO ANO

EXERCÍCIO
ANTERIOR

Fundos
Outras Variações dos Fundos Patrimoniais
Resultados transitados
Resultado liquido do exercicio

302 570,26€
129 054,50€
2 156 872,70€
-83 776.35€

302 570,26€
129 054,50€
2 076 672,14€
80 200,56€

0,00%
0,00%
3,86%
-204,45%

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO

250 4721,11€

258 8497,46€

-3,23%

%
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Ainda que considerando circunstâncias, sempre relativamente variáveis entre dois
exercícios consecutivos, referem-se os pontos mais relevantes da demonstração de
resultados por naturezas, que retrata uma variação de resultado líquido positivo de
80.200,56 euros em 2018, para um negativo de 83.776,35 euros em 2019.
Importa no entanto salientar que o apuramento do resultado líquido do exercício
apresentado na Demonstração de Resultados

(DR) considera depreciações e

amortizações, em valor superior a 140.000,00 mil euros. Independentemente da
preocupação que os resultados líquidos do exercício em causa merecem, convém perceber
que os custos com depreciações e amortizações não são, por assim dizer, desembolsáveis,
mas antes decorrentes de critérios e regras contabilísticas definidas. Quer isto significar
que, não obstante afetarem contabilisticamente o Resultado Operacional e o Resultado
Líquido do Período, não significa que a instituição tenha tido dispêndio financeiro para
responder à totalidade aos valores indicados.
Assim, a rúbrica “Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos” da DR, traduz praticamente o conceito de EBITDA (Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortization, ou Lucros antes de juros, impostos,
depreciações e amortizações, em tradução direta), comumente usado como um indicador
rápido de análise do fluxo operacional de caixa e das margens operacionais.

Face ao exposto, numa perspetiva mais financeira que económica, podemos considerar
que a Santa Casa da Misericórdia da Golegã, no ano de 2019, gerou fluxos financeiros
suficientes para garantir o cumprimento das suas obrigações, com uma margem positiva
em cerca de 15.700 euros, resultante dos considerandos e critérios seguintes:

- Ao “Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos”
subtraem-se os “Juros e gastos similares suportados” (DR), resultando em 57 mil
euros;

- No entanto, teremos ainda que considerar que dos cerca de 140 mil euros de
amortizações, 18 mil tiveram impacto financeiro (por critérios contabilísticos não foram
considerados em gastos, mas sim em amortizações). Como tiveram que ser pagos no
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exercício, aos 57 mil euros teremos então que subtrair 18 mil, o que resulta num valor
de 39 mil euros, aproximadamente;

- Como se sabe, os valores pagos relativos a amortização de capital de créditos
contratados não “vai a gastos”, mas tem impacto financeiro (tesouraria). Ora, no
período considerado, as amortizações de capital totalizaram cerca de 23.300 euros.
Subtraindo-os aos 39 mil euros, calculados acima, resulta num “saldo” positivo de
disponibilidades financeiras de cerca de 15.700 euros no final do exercício;

Constata-se deste modo que os resultados apresentados permitiram que a Santa Casa da
Misericórdia cumprisse com as suas obrigações no exercício do ano de 2019 perante o
Estado, os seus Fornecedores, os seus profissionais e demais obrigações.

Por último, importa ainda salientar o Capital Próprio (diferença entre ativos e passivos)
positivo em cerca de 250 mil euros, apesar de uma variação negativa face ao período
homólogo, em cerca de 3%.
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS
O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas manteve-se relativamente
constante face ao ano anterior, com um crescimento marginal de 0,03% por via da
preservação dos critérios qualitativos na aquisição de matérias-primas, procurando
manter os padrões habituais da prestação de serviços e produtos garantidos aos Utentes
da Instituição, considerando ainda uma racionalização do Inventário final do ano de 2019
que diminuiu em cerca de 9.000 euros em relação ao de 2018, havendo uma poupança
em termos financeiros de cerca de 7.500 euros.

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Fornecimentos e Serviços Externos agravaram-se em cerca de 68.000 euros em relação
a 2018, devendo-se esse aumento dos custos relativos ao Programa POISE Formação,
em cerca de 78.500 euros, que no entanto foi subsidiado na totalidade pelo IEFP, como
se pode observar no aumento da rúbrica Subsídios à Exploração (Rendimentos).
Simplificando, a subida do gasto em análise foi totalmente compensada com rendimento
de igual valor, sendo o saldo nulo.
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Os combustíveis diminuíram 6.000 euros, sobretudo devido a quedas de preços de
mercado, considerando a volatilidade circunstancial dos produtos petrolíferos. Os gastos
com eletricidade diminuíram cerca de 7.500 euros, em grande parte justificados pelo
retorno do investimento efetuado em exercícios anteriores em Painéis Solares, que
permite maior capacidade de auto produção e consequente redução de gastos
energéticos. Os restantes Fornecimentos e Serviços Externos apresentam valores
semelhantes ao período homólogo anterior.

GASTOS COM PESSOAL
A rubrica “Gastos com Pessoal” regista uma diminuição de 23.000 euros,
aproximadamente de 1,8%.
Não obstante o aumento do salário mínimo de 2018 para 2019 em 20 euros, o efeito do
seu impacto foi totalmente amortecido, até superado, pela redução de gastos resultantes
de imensas baixas por doença. Com largos períodos com equipas reduzidas, abaixo das
exigências impostas pela Segurança Social e mesmo considerando algumas
contratações a termo certo como tentativa do restabelecimento de alguns equilíbrios, a
verdade é que só com grande espírito de missão e com uma liderança e gestão de
pessoal muito ágil e competente por parte do profissional responsável, foi possível
ultrapassar as dificuldades resultantes de tantas ausências, pelos motivos acima
indicados.

OUTROS GASTOS E PERDAS
O aumento substancial em “Outros Gastos e Perdas”, de cerca de 7.500 euros, resultou
basicamente de custos assumidos em 2019 mas relativos a anos anteriores. Trata-se de
uma opção contabilística para correções de alguns saldos de outros exercícios, sem
impacto financeiro.

JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS
Em “Juros e Gastos Suportados” os valores apresentados devem-se essencialmente ao
pagamento de leasing de aquisição de uma viatura, utilização de Conta Corrente
Caucionada para apoio à tesouraria, que se encontrava, a 31 de Dezembro 2019,
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utilizada em cerca de 60.000 euros e o pagamento de juros referentes ao investimento
na aquisição de painéis solares.

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS
Na parte das receitas regista-se uma diminuição face a 2018 em cerca de 50.000 euros,
devido à quebra circunstancial de procura de Internamentos Provisórios em regime
privado, calculado numa perda de receita de 75.000 euros. Apesar disso, esta quebra foi
parcialmente compensada pelos aumentos mensalidades de utentes residentes em
16.000 euros e do serviço de Apoio Domiciliário, em cerca de 12.000 euros, ainda assim
insuficientes para suprir o impacto negativo da quebra da procura de internamentos em
regime privado.

SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO
Nos Subsídios do Estado registou-se um aumento de 108.500 euros no ano de 2019,
basicamente justificados pela formação financiada pelo IEFP - Programa POISE
Formação, e do POISE Capacitação, que, em conjunto, representaram um rendimento
de 91.900 euros, praticamente anulado pelo gasto semelhante como acima se explicou.

As atualizações das mensalidades em 3,5% (para internamentos nos acordos típicos)
representaram para a Santa Casa um acréscimo de 16.600 euros. Considerando que
este foi um dos maiores aumentos percentuais resultantes das negociações entre a
União das Misericórdias Portuguesas e o Governo de Portugal
e observando um valor absoluto de aumento de receita abaixo dos 17 mil euros anuais
(pouco mais de 1.400 euros mensais, em termos médios), nota-se que é manifestamente
insuficiente para acompanhar a evolução dos gastos, muitos deles decorrentes de
exigências da Administração Central, através da tutela. Este é de resto um problema
estrutural e, pelos vistos crónico, com que a nossa instituição tem que saber lidar,
nomeadamente no estabelecimento de estratégias que permitam a otimização de
receitas próprias, como forma de equilíbrio orçamental.
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Em “Outros Rendimentos e Ganhos” verifica-se um decréscimo de 168 500 euros, devido
à realização de venda do usufruto das Residências Assistidas ter sido menor que em
2018 em 22 000 euros, e de não ter havido qualquer alienação do Património da
Instituição em 2019, contrariamente a 2018 em que foi alienado o edifício da antiga
Secretaria 140ME.

2 - FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO
A crise epidemiológica gerada pelo contágio do vírus SARS-Cov2, que provoca a doença
Covid-19, constitui-se como um facto extremamente relevante, após o termo do exercício e
terá seguramente um impacto orçamental expressivo no exercício de 2020, em especial a
partir do início do 2º trimestre.
Os gastos com pessoal, nomeadamente no que diz respeito às remunerações adicionais,
em especial as relativas a horas extraordinárias apresentavam em maio de 2020 uma
taxa de execução de cerca de 92%! Tal justifica-se pela necessidade de nos meses de
março, abril e maio termos tomado a opção de manter “equipas em espelho”, i.e., a cada
equipa operacional em laboração nas respostas sociais estava outra em casa, de
prevenção.
Além disso, a aquisição de produtos e equipamentos de proteção individual para segurança
de

colaboradores

e

utentes,

representou

também

um

incremento

de

gastos

orçamentalmente não considerados, porque não previsíveis à data da execução do
orçamento para o exercício de 2020.

3 - EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ACTIVIDADE
É previsível, especialmente pelo exposto no ponto anterior, que existam várias rúbricas da
execução orçamental para lá dos limites considerados nos documentos previsionais de
despesa para 2020. Tal como foi explicado no momento da apresentação, discussão e
aprovação do último orçamento, considerámos um aumento para o salário mínimo nacional
de 20 euros, quando na realidade resultou, posteriormente e em sede de concertação
social, num acréscimo de 35 euros, o que poderá influir na execução orçamental da rúbrica
correspondente.
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Nestes termos, será importante que este exercício seja marcado por uma política financeira
de contenção e que sejam promovidas alienações de direitos de habitação das Residências
Assistidas, se possível, bem como de património imóvel menos reprodutivo, como receita
extraordinária, na tentativa de acomodar os incrementos de gastos, também eles
extraordinários.
Ainda assim é expectável o fecho do período de 2020 com resultados líquidos negativos,
sendo a nossa maior preocupação a de atingirmos um EBITDA que expurgado das
exigências de tesouraria nos permita continuar a satisfazer os compromissos correntes da
instituição.

4 - DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÃO FISCAL E SEGURANÇA SOCIAL
A Santa Casa da Misericórdia da Golegã não está em mora por quaisquer dívidas à
Administração Fiscal e/ou à Segurança Social.

5 – FACTOS OCORRIDOS COM RELEVÂNCIA
Salientam-se as duas garantias bancárias existentes:


GARVAL – Sociedade Garantia Mutua, SA, no valor de 60.000 euros referente à
Linha Crédito – Capitalizar Mais, relativa à aquisição dos Painéis Solares, pelo prazo
de 72 meses;



Garantia de 100.000 euros à CGD – depósito a prazo no mesmo valor - referente à
Conta Corrente Caucionada (CCC) de apoio à tesouraria, com limite de utilização
máximo até ao mesmo montante.

Verificam-se Imparidades não Assumidas no ano 2019, sendo esperada uma recuperação
de dívidas durante o ano de 2020 na ordem dos 18 mil euros, considerando ainda processos
judiciais em curso, no valor aproximado 6 mil euros, cujo desfecho se espera favorável.
Assim o saldo de clientes em mora há mais de um ano, no valor de cerca 61.500 euros,
decrescerá, espera-se, substancialmente no ano 2020, para cerca de 35.000 euros, sobre
o qual iremos envidar os devidos esforços para recuperação desses montantes, quer com
acordos com os devedores, quer através de processos judiciais, se for o caso.
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6 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
A Gerência propõe que ao resultado líquido do exercício, que ascendeu a 83 776,35 euros
negativos, seja dada a seguinte aplicação:
- 83.776,35 euros para resultados transitados

P´la Mesa Administrativa

O Provedor,

Eng.º José Godinho Lopes

O Relatório de Gestão foi aprovado na reunião ordinária da Mesa Administrativa,
de 14 de julho de 2020

€
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Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019

Balanço
RUBRICAS

Notas

Ativo

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Ativo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros Entes Públicos
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros Ativos financeiros
Caixa e depósitos bancários

-

Subtotal

Subtotal

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado Líquido do período
Total do fundo do capital

Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros Entes Públicos
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar
Outros passivos financeiros
Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

Datas

2.657.584,12

Total do Ativo

Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar

31-12-2019

Subtotal

Subtotal

31-12-2018
2.516.798,57
152.838,78

2.766,50

2.766,50

2.660.350,62

2.672.403,85

19.315,41
106.583,92

28.372,81
90.093,05

5.165,45
11.991,35
118.334,71
261.390,84
2.921.741,46

74.839,61
9.579,67
196.937,95
399.823,09
3.072.226,94

302.570,26

302.570,26

2.156.872,70

2.076.672,14

129.054,50

129.054,50

(83.776,35)
2.504.721,11

80.200,56
2.588.497,46

84.025,34

104.242,00

84.025,34

104.242,00

55.215,38
26.243,36

56.077,94
29.858,91

60.000,00

100.000,00

191.536,27

193.550,63

332.995,01
417.020,35

379.487,48
483.729,48

2.921.741,46

3.072.226,94

Golegã, 14 de julho 2020
O CONTABILISTA CERTIFICADO 59285
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Demonstração dos Resultados por Naturezas
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

Notas

2019

PERÍODOS

1.133.740,33
745.829,37

2018

1.183.557,12
637.228,14

(373.178,81)
(371.700,49)
(415.949,55)
(347.589,13)
(1.229.231,61) (1.252.304,89)
-

214.021,85
(13.932,45)

382.667,62
(6.368,90)

61.299,13

225.489,47

(140.954,60)

(142.919,06)

(79.655,47)

82.570,41

(4.120,88)

(2.369,85)

Resultados antes de impostos

(83.776,35)

80.200,56

Resultado líquido do período

(83.776,35)

80.200,56

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Imposto sobre o rendimento do período

Golegã, 14 de julho 2020
O CONTABILISTA CERTIFICADO 59285

O ORGÃO DE GESTÃO
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Demonstração dos Resultados por Funções
RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

2019

PERÍODOS

2018

Vendas e serviços prestados
Custo das vendas e dos serviços prestados
Resultado bruto

1.133.740,33
373.178,81
760.561,52

1.183.557,12
371.700,49
811.856,63

Outros rendimentos
Gastos de Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o Pessoal
Gastos de investigação e desenvolvimento
Outros gastos

959.851,22
415.949,55
1.229.231,61

1.019.895,76
347.589,13
1.252.304,89

154.887,05

149.287,96

(79.655,47)

82.570,41

4.120,88

2.369,85

(83.776,35)

80.200,56

(83.776,35)

80.200,56

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Gastos de financiamento (líquidos)
Resultados antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período
Golegã, 14 de julho 2020
O CONTABILISTA CERTIFICADO 59285

O ORGÃO DE GESTÃO
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Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios
Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe
DESCRIÇÃO

Notas

Exced
entes Rese
Técni rvas
cos

Fundos

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019
ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Primeira adopção de novo refrencial contabilístico
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis
Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

302.570,26

-

Rese
rvas
legai
s

Resultados
Transitados

Exc
Outras variações
ede
Resultado líquido
nos fundos
nte
do período
patrimoniais
s

-

-

2.076.672,14 -

#

-

-

80.200,56
80.200,56 -

#

129.054,50

-

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Inter
esse
s
Total dos Fundos
mino
Patrimoniais
ritári
Total os

80.200,56

-

-

2.588.497,46

80.200,56

-

-

2.588.497,46

(83.776,35)

RESULTADO EXTENSIVO

(3.575,79)

(83.776,35)
-

-

-

-

-

-

2.504.721,11

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Fundos
Subsídios, doações e legados
Outras operações
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2019

302.570,26

-

-

-

-

-

-

#

2.156.872,70 -

#

129.054,50

(3.575,79)

2.504.721,11
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
RUBRICAS
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos de subsídios
Pagamentos de apoios
Pagamentos de bolsas
Pagamento a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das actividade de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros Ativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros Ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções do fundo
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

Notas

2019

PERÍODOS

1.272.516,15

2018

1.161.969,75

(572.406,15)
(820.450,98)

(737.163,65)
(852.626,09)

(120.340,98)

(427.819,99)

299.516,07
179.175,09

214.267,34
(213.552,65)

(190.386,37)

(137.465,48)

-

260.000,00

-

-

(190.386,37)

122.534,52

195.000,00

484.650,00

(258.271,08)
(4.120,88)

(337.074,25)
(2.369,85)

(67.391,96)

145.205,90

(78.603,24)

54.187,77

196.937,95
118.334,71

142.750,18
196.937,95

Golegã, 14 de julho 2020
O CONTABILISTA CERTIFICADO 59285

O ORGÃO DE GESTÃO
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Anexo
1. Identificação da Entidade
A Santa Casa da Misericórdia da Golegã é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a
forma de Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede na Rua João de Deus, 97
2150 – 196 Golegã. Tem como atividades, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de
Convívio, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras
Em 2019 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das
operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto,
refere-se que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não
Lucrativos é composto por:


Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);



Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de
Março;



Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;



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



Normas Interpretativas (NI).

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2011, pelo que à data da transição do
referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de
Solidariedade Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para
Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de
Janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL.
Assim, a Entidade preparou o Balanço de abertura de 1 de Janeiro de 2012 aplicando as
disposições previstas na NCRF-ESNL.
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3. Principais Políticas Contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações
Financeiras foram as seguintes:

3.1. Bases de Apresentação
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 futuras, a Entidade continuará a operar
no futuro previsível, assumindo-se 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 manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.
3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):
Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram
(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura
conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo
registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os
quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas
“Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.
3.1.3. Consistência de Apresentação
As Demonstrações Financeiras são consistentes de um período para o outro, quer a nível da
apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando
ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas
e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante
para os utentes.
3.1.4. Materialidade e Agregação:
A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade
depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou
inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas
9
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demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para
justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser
materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.
3.1.5. Compensação
Devido à importância dos ativo e passivos serem relatados separadamente, assim como os
gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.
3.1.6. Informação Comparativa
A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito
ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas
contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao
longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas
contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas,
tendo em conta:
a) A natureza da reclassificação;
b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
c) Razão para a reclassificação.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração
3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis
Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção,
deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou
produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente
atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição
necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos
de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de
instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.
Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu
justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na
contabilidade.
As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são
registadas como gastos no período em que são incorridos, desde que não sejam susceptíveis
de permitir atividades presentes e futuras adicionais.
10
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As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser 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 períodos de vida útil estimada que se
encontra na tabela abaixo:
Descrição
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Edificios Conservação
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis

Vida útil estimada (anos)
50
8
4
10
8
8

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor
residual quando este exista.
As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela
diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo as
que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros
rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.

3.2.2. Propriedades de Investimento
Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento e/ou
valorização do capital. Estes ativos não se destinam à produção de bens ou ao fornecimento de
serviços. Também não se destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da
atividade corrente dos negócios.
As “Propriedades de Investimento” são registadas pelo seu justo valor determinado por
avaliação anual efetuada por Entidade especializada independente. São reconhecidas
diretamente na Demonstração dos Resultados, na rubrica “Aumentos/reduções de justo valor”,
as variações no justo valor das propriedades de investimento.
Só após o início da utilização dos ativos qualificados como propriedades de investimento é que
são reconhecidos como tal. Estes são registados pelo seu custo de aquisição ou de produção
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na rubrica “Propriedades de investimento em desenvolvimento” até à conclusão da construção
ou promoção do ativo.
Assim que terminar o referido período de construção ou promoção a diferença entre o custo
de construção e o justo valor é contabilizada como “Variação de valor das propriedades de
investimento”, que tem reflexo direto na Demonstração dos Resultados
As despesas com manutenção, reparação, seguros, Imposto Municipal sobre Imóveis, entre
outros que decorram da utilização, são reconhecidas nas respetivas rubricas da Demonstração
dos Resultados. No entanto as benfeitorias que permitam atividades presentes e futuras
acrescem ao valor das Propriedades de Investimento.
3.2.3. Ativos Intangíveis
Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das
amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas
quando for provável que deles permitam atividades presentes e futuras para a Entidade e que
os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.
São registadas como gastos do período as “Despesas de investigação” incorridas com novos
conhecimentos técnicos.
As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre
capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar inicio à sua comercialização ou
utilização e para as quais permitam atividades presentes e futuras. Caso não sejam cumpridos
estes critérios, são registados como gastos do período.
As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de serem utilizados,
pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada
grupo de bens.
As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se
encontram na tabela abaixo:
Descrição
Projectos de Desenvolvimento
Programas de Computador
Propriedade Industrial
…
Outros Ativos intangíveis

Vida útil estimada (anos)
3
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O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo
zero, exceto se:




Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil,
ou
Houver um mercado ativo para este ativo, e
Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

3.2.4. 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 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 custo médio ponderado. Aos
Inventários que não sejam geralmente intermutáveis, devem ser atribuídos custos individuais
através do uso de identificação específica.
Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o
custo dos materiais incorporados, mão-de-obra directa e gastos gerais.
Os Inventários que a Entidade detém, mas que destinam-se a contribuir para o
desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados
não estão diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão
mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.
3.2.5. Instrumentos Financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte
das disposições contratuais do instrumento.
Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:
 Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
 Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
 Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte
numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se
relacionem com:
o Alterações no risco segurado;
13
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o Alterações na taxa de câmbio;
o Entrada em incumprimento de uma das partes;
o Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:


Alterações no preço do bem locado;



Alterações na taxa de câmbio



Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
As

quotas,

donativos

e

outras

ajudas

similares

procedentes

de

fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros que se encontram
com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela
entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.
Clientes e outras contas a Receber
Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando
deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas,
para assim retratar o valor realizável líquido.
As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de
forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não
será recebido (total ou parcialmente).Estas correspondem à diferença entre o montante a
receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de
juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a
um ano.
Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em
que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos
não Correntes.
Outros ativos e passivos financeiros
Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são
mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de
resultados do período.
Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo
financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.
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À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados
ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra
em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é
reconhecida a reversão.
Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na
Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)
Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica “Caixa e depósitos bancários” incluí caixa e depósitos bancários de curto prazo que
possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar
As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu
valor nominal.
3.2.6. Fundos Patrimoniais
A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.
Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:


Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;



Fundos acumulados e outros excedentes;



Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal
aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.7. Provisões
Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos
acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a
Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um
evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um
exfluxo que seja razoavelmente estimado.
O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar
a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos
e incertezas intrínsecos à obrigação.
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Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor
a estimativa a essa data.
Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no
entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo de recursos que
incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da
entidade. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são
reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for
provável a existência de um influxo.
3.2.8. Financiamentos Obtidos
Empréstimos obtidos
Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos
custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos
como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e
gastos similares suportados”.
Locações
Os contratos de locações (leasing) são classificados como:


Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma
substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o
contrato é realizado; ou



Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da
“Substância sobre a forma”, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato.
Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação
financeira são contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e
depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.2.1. das Políticas Contabilísticas.
Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período,
respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos
directos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negociação e de
garantia).
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Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o
ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.
3.2.9. Estado e Outros Entes Públicos
O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, incluí as
tributações autónomas.
Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):
a) “As pessoas colectivas de utilidade pública administrativa;
b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as
pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas;
c) As pessoas colectivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou
predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência,
beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”
No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:
“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do
exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins
estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada
dos seguintes requisitos:
a) Exercício efectivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à
prossecução dos fins que justificaram o respectivo reconhecimento da qualidade de
utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate,
respectivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;
b) Afectação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento
global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º
período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de
justo impedimento no cumprimento do prazo de afectação, notificado ao director geral dos impostos, acompanhado da respectiva fundamentação escrita, até ao último
dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;
c) Inexistência de qualquer interesse directo ou indirecto dos membros dos órgãos
estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das
atividades económicas por elas prosseguidas.”
Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de
21%sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de
IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do
CIRC.
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As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor,
durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e
cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou
impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou
suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2016 a 2019 ainda poderão
estar sujeitas a revisão.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:
Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas
contabilísticas.

5. Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis
A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia
escriturada no início e no fim dos períodos de 2018 e de 2019, mostrando as adições, os
abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com
o seguinte quadro:

Custo
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e Utensilios
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Total
Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e Utensilios
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Total

Saldo em
01-Jan-2018

Aquisições
/ Dotações

Abates

16.964,63
3.458.727,30
506.936,42
212.075,25
278.163,82
247.592,41
4.720.459,83

95.856,04
17.362,68
39.650,00
11.733,00
6.134,63
170.736,35

(1.502,06)
(1.502,06)

16.659,74
1.167.024,77
463.826,81
207.225,07
277.230,09
115.827,49
2.247.793,97

107.662,51
13.971,96
15.162,50
3.910,61
2.211,48
142.919,06

(1.502,06)
(1.502,06)

Transferências Revalorizações
16.315,42
16.315,42
-

Saldo em
31-Dez-2018

-

16.964,63
3.569.396,70
524.299,10
251.725,25
289.896,82
253.727,04
4.906.009,54

-

16.659,74
1.273.185,22
477.798,77
222.387,57
281.140,70
118.038,97
2.389.210,97
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Perdas por Imparidade Acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e Utensilios
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Total

Custo
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e Utensilios
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Total
Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e Utensilios
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Total

Saldo em
01-Jan-2018

Aumentos

-

-

Saldo em
01-Jan-2019

Aquisições
/ Dotações

Abates

16.964,63
3.569.396,70
524.299,10
251.725,25
289.896,82
253.727,04
4.906.009,54

174.580,87
5.702,28
2.701,08
9.247,14
192.231,37

-

16.659,74
1.273.185,22
477.798,77
222.387,57
281.140,70
118.038,97
2.389.210,97

104.797,88
20.735,13
9.912,50
2.705,62
2.803,47
140.954,60

-

Perdas por Imparidade Acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e Utensilios
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Total

Saldo em
01-Jan-2019
-

Reduções

Saldo em
31-Dez-2018

-

-

Transferências Revalorizações

468.428,10

-

16.964,63
4.212.405,67
530.001,38
251.725,25
292.597,90
262.974,18
5.566.669,01

378.919,32
378.919,32

-

16.659,74
1.756.902,42
498.533,90
232.300,07
283.846,32
120.842,44
2.909.084,89

468.428,10
-

Aumentos
-

Saldo em
31-Dez-2019

Reduções
-

Saldo em
31-Dez-2019
-
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Propriedades de Investimento
No que concerne às “Propriedades de Investimento” os movimentos ocorridos, nos períodos
de 2018 e 2019, foram os seguintes:
Saldo em
01-Jan-2018
Propriedade investimento
152.838,78
…
Total 152.838,78
Saldo em
01-Jan-2019
Propriedade investimento
152.838,78
…
Total 152.838,78

31 de Dezembro de 2018
Aquisições

Alienações Transferências

31 de Dezembro de 2019
Aquisições
-

-

Variação do Saldo em
Justo Valor 31-Dez-2018
152.838,78
152.838,78

Variação do Saldo em
Justo Valor 31-Dez-2019
(152.838,78)
(152.838,78)
-

Alienações Transferências
-
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6. Ativos Intangíveis
Outros Ativos Intangíveis
A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia
escriturada no início e no fim dos períodos de 2018 e de 2019, mostrando as adições, os
abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com
o seguinte quadro:

Custo
Goodwill
Projectos de Desenvolvimento
Programas de Computador
Propriedade Industrial
…
Outros Ativos intangíveis
Total
Depreciações acumuladas
Projectos de Desenvolvimento
Programas de Computador
Propriedade Industrial
…
Outros Ativos intangíveis
Total

Custo
Goodwill
Projectos de Desenvolvimento
Programas de Computador
Propriedade Industrial
…
Outros Ativos intangíveis
Total
Depreciações acumuladas
Projectos de Desenvolvimento
Programas de Computador
Propriedade Industrial
…
Outros Ativos intangíveis
Total

Saldo em
01-Jan-2018

Aquisições
/ Dotações

Abates

TransferênciasRevalorizações

Saldo em
31-Dez-2018

1.352,53
1.352,53

-

-

-

-

1.352,53
1.352,53

1.352,53
1.352,53

-

-

-

-

1.352,53
1.352,53

Saldo em
Aquisições
01-Jan-2019 / Dotações

Abates

TransferênciasRevalorizações

Saldo em
31-Dez-2019

1.352,62
1.352,62

-

-

-

-

1.352,62
1.352,62

1.352,62
1.352,62

-

-

-

-

1.352,62
1.352,62
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7. Locações
A Entidade detinha os seguintes ativos adquiridos com recurso à locação financeira:
Descrição
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis

Custo de
Aquisição

Total

39.650,00
39.650,00

2019
2018
Depreciaçõe
Depreciaçõe
Quantia
Custo de
Quantia
s
s
Escriturada Aquisição
Escriturada
Acumuladas
Acumuladas
19.825,00 19.825,00 60.650,00 30.912,50 29.737,50
19.825,00 19.825,00 60.650,00 30.912,50 29.737,50

Os planos de reembolso da dívida, discriminam-se da seguinte forma:
Descrição
Até um ano
De um a cinco anos
Mais de cinco anos

Capital

Total

-

2019
Juros

-

Total

-

Capital

-

2018
Juros

-

Total

8. Custos de Empréstimos Obtidos
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos
como gastos à medida que são incorridos.
Descrição
Empréstimos Bancários
Locações Financeiras
Contas caucionadas
Contas Bancárias de Factoring
Contas bancárias de letras descontadas
Descobertos Bancários Contratados
Outros Empréstimos
Total

2019
Corrente Não Corrente
Total
60.000,00 56.250,00 116.250,00
- 27.775,34 27.775,34
60.000,00 84.025,34 144.025,34

2018
Corrente Não Corrente
Total
100.000,00 68.750,00 168.750,00
- 35.492,00 35.492,00
100.000,00 104.242,00 204.242,00
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9. Inventários
Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes
valores:

Descrição

Inventário em
01-Jan-2018

Mercadorias
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Produtos Acabados e intermédios
Produtos e trabalhos em curso
…
Total

26.849,27
26.849,27

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Variações nos inventários da produção

Compras
373.224,03
373.224,03

Reclassific
Reclassific
Inventário
ações e Inventário em
ações e
Compras
em
regulariza 31-Dez-2018
regulariza
31-Dez-2019
ções
ções
28.372,81 364.121,41
19.315,41
28.372,81 364.121,41
19.315,41
371700,49
-

373.178,81
-

De referir que os valores da rubrica “Matérias-primas, subsidiárias e de consumo” se
desdobram da seguinte forma:


Matérias-primas: 19 315,81€;



Matérias Subsidiárias: 0,00€; e



Matérias de Consumo: 0,00€.

10. Rédito
Para os períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes Réditos:
Descrição
2019
Vendas
Prestação de Serviços
1.133.740,33
Quotas dos utilizadores
1.132.570,33
Quotas e Jóias
1.170,00
Promoções para captação de recursos
Rendimentos de patrocionadores e colaborações
…
Juros
Royalties
Dividendos
Total 1.133.740,33

2018

1.183.557,12
1.182.357,12
1.200,00
1.183.557,12
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11. Subsídios do Governo e apoios do Governo
A 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de
“Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:
Descrição
Subsídios do Governo
ISS IP - Centro Distrital
IEFP
Fundo Socorro Social
…
Apoios do Governo

…

Total

2019
745.829,37
646.785,29
99.044,08
745.829,37

2018
637.228,14
630.127,58
7.100,56
637.228,14

12. Imposto sobre o Rendimento
O imposto corrente contabilizado, no montante de 0,00€, corresponde ao valor esperado a
pagar referente:
Descrição
IRC Liquidado
Tributação Autónoma

2019
Total

-

2018

-
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13. Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos sociais, nos períodos de 2018 e 2019, manteve-se os 19.
Os órgãos diretivos usufruem as seguintes remunerações:
- Provedor – 2 702,70 euros
O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2019 foi de 103 e em
31/12/2018 foi de 105.
Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:
Descrição
Remunerações aos Órgãos Sociais
Remunerações ao Pessoal
Benefícios Pós-Emprego
Indemnizações
Encargos sobre as Remunerações
Segurosde Acidentes no Trabalho e
Doenças Profissionais
Gastos de Acção Social
Outros Gastos com o Pessoal
Total

2019
2.702,70
977.735,24
1.080,00
217.990,04

2018
16.216,20
985.232,96
221.187,22

23.970,83
5.752,80
1.229.231,61

22.429,58
7.238,93
1.252.304,89

14. 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.
Os honorários faturados pelo Revisor Oficial de Contas, para 2019 e 2018, foram 3 150,00€ e 3
000,00€ , acrescidos de Iva, em cada um dos períodos respectivamente.
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15. Outras Informações
Para uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as
seguintes informações:

15.1. Investimentos Financeiros
Nos períodos de 2019 e 2018, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:
Descrição
Investimentos em subsidiárias
Método de Equivalência Patrimonial
Outros Métodos
Investimentos em associadas
Método de Equivalência Patrimonial
Outros Métodos
Investimentos em entidades conjuntamente controladas
Método de Equivalência Patrimonial
Outros Métodos
Investimentos noutras empresas
Método de Equivalência Patrimonial
Perdas por Imparidade Acumuladas
Total

2019
1.698,80
1.698,80
1.067,70
1.067,70
2.766,50

2018
1.698,80
1.698,80
1.067,70
1.067,70
2.766,50

15.2. Clientes e Utentes
Para os períodos de 2019 e 2018 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte for:
Descrição
Clientes e Utentes c/c
Clientes
Utentes
Clientes e Utentes Adiantamentos
Clientes
Utentes
Clientes e Utentes factoring
Clientes
Utentes
Clientes e Utentes cobrança duvidosa
Clientes
Utentes
Total

2019
106.583,92
106.583,92
106.583,92

2018
90.093,05
90.093,05
90.093,05

Nos períodos de 2019 e 2018 foram registadas as seguintes “Perdas por Imparidade”:
Clientes
Utentes

Descrição

2019
Total

-

2018

-
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15.3. Outras contas a receber
A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a seguinte
decomposição:
Descrição
Adiantamentos ao pessoal
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos
Devedores por acréscimos de rendimentos
…
Outros Devedores
Perdas por Imparidade
Total

2019

3.858,62
1.306,83
5.165,45

2018

14.744,06
60.095,55
74.839,61

15.4. Diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:
Descrição
Gastos a reconhecer
Despesas Diversas (Seguros)
Despesa Formandos POISE
…
Rendimentos a reconhecer
POPH
…
…

2019

2018

Total

9.884,22
2.107,13
11.991,35

9.579,67
9.579,67

Total

-

-

15.5. Outros Ativos Financeiros
A Entidade detinha, em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, investimentos nas seguintes
entidades:
Descrição
Fundo Financeiro CGD
Outros Activos Financeiros
Depósito Prazo CGD

2019

Total

-

2018

-
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15.6. Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2019 e 2018, encontrava-se
com os seguintes saldos:
Descrição
Caixa
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo
Outros

Total

2019
1.862,95
14.572,72
101.899,04
118.334,71

2018
3.136,96
91.901,95
101.899,04
196.937,95

15.7. Fundos Patrimoniais
Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:
Descrição
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Total

Saldo em
01-Jan-2019
302.570,26
2.076.672,14
129.054,50
2.508.296,90

Aumentos

Diminuições

-

80.200,56
80.200,56

Saldo em
31-Dez-2019
302.570,26
2.156.872,70
129.054,50
2.588.497,46

15.8. Fornecedores
O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:
Descrição
Fornecedores c/c
Fornecedores títulos a pagar
Fornecedores facturas em recepção e conferência
Total

2019
55.215,38
55.215,38

2018
56.077,94
56.077,94

28

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019

15.9. Estado e Outros Entes Públicos
A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:
Descrição
Ativo
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Colectivas (IRC)
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Outros Impostos e Taxas
Total
Passivo
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Colectivas (IRC)
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Singualres (IRS)
Segurança Social
Outros Impostos e Taxas
Total

2019

2018
-

-

-

-

-

-

-

-

3.340,39

5.107,42

22.833,97
69,00
26.243,36

24.751,49
29.858,91

15.10. Outras Contas a Pagar
A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma:
Descrição

2019
2018
Não Corrente
Não Corrente
Corrente
Corrente
Pessoal
155.069,52
156.727,61
Remunerações a pagar
155.069,52
156.727,61
Cauções
Outras operações
Perdas por Imparidade acumuladas
Fornecedores de Investimentos
2.143,98
10.016,24
Credores por acréscimos de gastos
Outros credores
34.322,77
26.806,78
Total
191.536,27
193.550,63

15.11. Outros Passivos Financeiros
Os “Outros passivos financeiros” em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 são os seguintes:
Descrição

2019

Total

-

2018

-
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15.12. Subsídios, doações e legados à exploração
A Entidade reconheceu, nos períodos de 2019 e 2018, os seguintes subsídio, doações,
heranças e legados:
Descrição
Subsídios de outras entidades
POPH

2019

…

Total

-

2018

-

15.13. Fornecimentos e serviços externos
A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro
de 2019 e de 2018, foi a seguinte:
Descrição
Subcontratos
Trabalhos Especializados
Publicidade e Propaganda
Vigilância e Segurança
Honorários
Comissões
Conservação e reparação
Serviços Bancários
Ferramentas e Utensilios
Material de Escritorio
Artigos para Oferta
Electricidade
Combustiveis
Àgua
Deslocações e Estadas
Rendas e Alugueres
Comunicação
Seguros
Contencioso e Notariado
Despesas de representação
Limpeza, Higiene e Conforto
Outros
…

Combustíveis:

2019

Total

114.214,29
1.495,18
1.936,62
30.065,85
36.513,20
1.954,95
11.472,06
4.292,36
5.221,71
50.978,70
67.844,63
10.781,95
10.073,84
6.675,19
13.405,81
7.473,71
135,00
510,26
14.407,20
26.497,04
415.949,55

2018

17.328,06
2.321,00
1.494,04
20.929,49
65.269,70
3.067,48
9.951,82
9.527,71
6.840,36
59.315,59
73.590,16
4.330,66
7.737,38
1.942,49
11.273,89
8.144,89
651,20
1.574,90
10.445,41
31.852,90
347.589,13

67 844,63€

Decompõe-se em:
Combustíveis
Gás

19 366,09 €
48 478,54 €
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15.14. Outros rendimentos e ganhos
A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma:
Descrição
Rendimentos Suplementares
Descontos de pronto pagamento obtidos
Recuperação de dívidas a receber
Ganhos em inventários
Rendimentos e ganhos em subsidiárias,
associadas e empreendimentos conjuntos
Rendimentos e ganhos nos restantes
activos financeiros
Rendimentos e ganhos em investimentos
não financeiros
Outros rendimentos e ganhos
Total

2019
3.304,56
7.611,60
-

2018
2.033,96
14.809,20
3.340,00
-

-

-

-

-

143.038,71

306.416,66

60.066,98
214.021,85

56.067,80
382.667,62

15.15. Outros gastos e perdas
A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma:
Descrição
Impostos
Descontos de pronto pagamento concedidos
Divídas incobráveis
Perdas em inventários
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e
empreendimentos conjuntos
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros
Gastos e perdas investimentos não financeiros
Outros Gastos e Perdas
Total

2019
681,78
-

2018
1.372,07
-

-

-

13.250,67
13.932,45

4.996,83
6.368,90
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15.16. Resultados Financeiros
Nos períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos
relacionados com juros e similares:
Descrição
Juros e gastos similares suportados
Juros suportados
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Outros gastos e perdas de financiamento
Total
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos
Dividendos obtidos
Outros rendimentos similares
Total
Resultados financeiros

2019

2018

4.120,88
4.120,88

2.369,85
2.369,85

(4.120,88)

(2.369,85)
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15.17. Acontecimentos após data de Balanço
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2019.
A crise epidemiológica gerada pelo contágio do vírus SARS-Cov2, que provoca a doença Covid19, constitui-se como um facto extremamente relevante, após o termo do exercício e terá
seguramente um impacto orçamental expressivo no exercício de 2020, em especial a partir do
início do 2º trimestre 2020.
A MESA ADMINISTRATIVA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ não consegue
prever com fiabilidade os efeitos que esta situação terá sobre a atividade e a rentabilidade
futuras da Entidade.
As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2019 foram
aprovadas pela Mesa da Assembleia em 14 de Julho de 2020.

Golegã, 14 de Julho de 2020

O Contabilista Certificado
__________________________

O Orgão de Gestão
___________________________
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