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Relatório e contas 2021
Plezados Inrãos e lrmãs,
Compete-nos apresentar à Assembleia-Geral o Relatório e Contas de Gerêrrcia do ano 2021, para que se

verifique a discussão e votação conforne estipulam os Estatutos da lnnandade da Santa Casa

da

Misericórdia de Tentúgal.

Com o presente [elatório, ilemos focar os aspectos que tiveram maior relevância para a Innandade da
Santa Casa da Misericórdia de Tentúgal, durante o exercício de 2021.

Súmula Histórica

No séc. XVI, Tentúgal era senr dúvida umâ das terras mais promissoras do vale do Mondego. pois tinha
grancle dcnsidade populacional e grande desenvolvimento socioeconórnico e cultural. Na épooa,

já existia

uma Confraria medieval, de S. P.'dlo e S. Dornirrgos" para plestar assistência médica aos mais pobres.

Esta Conflaria rnedieval era sr.rstentada pelos que tinham terras de cultivo e, portanto. rnais poder
económico. Mas no séc. XV e XVI houve peste e maus anos agrícolas, o que originou grandes fomes e
grande nrortandade. Em consequência. aquela Confiaria entrou

elr colapso económico

e patalisou. Então,

os nobrr:s aqui residentes solicitaram, ao Rei D. Sebastião, o privilégio de se criar aqui uma Misericórdia
para socoÍro dos mais desÍàvorecidos.

Enh'etallto,

ojovem Rei morreu seln deixar

descendentes,

o quc originou

Ltnta grave ct'ise política, com

gueffa entre os pretendentes à coroa do Reino de Portugal. Por esse nrotivo. só eur 1583 é que D. Filipe tt
de Espanha. r'ecém aclamado Rei de Porlugal, extinguiu a Coniiaria de S. Pedro e S. Donringos e instituiu
em Tentúgal unra M isericór'd ia.

Na década de oitenta o Sr. Pe Josó Gonçalves em conjunto com alguns elementos da lrmandade e o apoio

da Cáritas Diocesalla. revitalizararn a Misericórdiâ criando os serviços de Cenfi'o de Dia e de Apoio
Dorniciliário, dando assirn assistôncia à populaçáo idosa da freguesia de Tentúgal e lugares limítlot-es. Já
r.ro

final do séc. XX, a Misericórdia recebeu, por doação de Adrião Forjaz de Sampaio, o edifício do antigo

Solar da làmília Viegas de Morais para aí instalar a Valênoia de Lar.
IJoje a Misericórdia de Tentúrgal continua a prestar apoio à Anciania e a todos os que precisam de a.iuda

e

é uma mais valia no tecido trrganizacional de Tentúgal, pois é uma pequena organização que garanle
emprego a cerca de vinte e cinco colaboradoras e dá suporte e apoio às Íàmílias que pedem ajuda para
garantir o bern-estar dos seus ldosos.

v

Missão, Visão e Valores

. A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia

Missão

Íespostas sociais que a constituem.

.

Visão
.

Valores

de

Tenúgal tem como propósito a prática das Catorze
Obras de Misericórdia, tânto corporais como
espiritr.rais. visando o serviço e apoio com
solidariedade a todos os que precisam. A Instituiçâo
pretende dar uma respostâ eficiente e veloz nas

Ser uma Instituiçâo integrada na comturidade, de
excelência na promoção dos serviços prestados nas
várias respostas sociais de intervençâo, aliada a
outros parceiros sociais.

Solidariedade
Ética
Igualdade

.
.
. Responsabilidade
. Respeito
. ProÍissionalismo e Rigor

4

Orgãos Sociais

Os órgãos diretivos, no ano de 2021, Íbrarn constituídos por, 5 elementos da Mesa Adminislrativa, 4
membros do Conselho Fiscal e 3 membros da Mesa da Assembleia-Cetal.
Os órgãos diretivos não usufruem de qualquer remuneração.
Estes têm a seguinte conrposição:

.

Mesa Administrativa:

}
i
}
i
i

.

Provedom: Maria de Lourdes Salgado da Costa Santiago
Vice-Provedora: Eduarda Chaves Pinto Gaspar
Secretário: António Ângelo Fernandes Monteiro
Tesoureiro: José Carlos Rarna Maia

Vogal: Fernando Nunes Gaspar

Conselho Fiscal:

}
F
P
>

Presidente: Carlos Gomes Tubarão

Vice-Presidente: Marco Alexandre Paiva Anselmo
Secretá'ia: Maria José Santos Samiva de Sousa
Suplentes:

.

.

António Santos Gaspar

Mesa da Àssembleia-Geral:

)
}
}

Presidente: António Gonçalves Honório Montoiro

Vice-Presidente: João Pedro Faria Rama
Secretário: Euclides da Cunha Santiago de Alrreida

f,

Atividades e Respostas Sociaís / Serviços
Prestados

A ERPI constitui uma resposta social

desenvolvida em alo.iamento coletivo, de utilização temporária ou

permanente, em que são desenvolvidas atividades de apoio social e prestados cuidados de enfet'magem.

Tenr por rnissão ser uma "casa de 1àmilia" dos seus utentes, que, necessitam de assistência e apoio,
contribuindo para a estabilização, autonomia ou eslimulação do envelheciurento ativo e integração sooial.

Serviços Prestados em ERPI:

>
i
i
i
,
!
z
i
>
i

Alojatnentot

Alimentação

Pequcr.ro-Aluroço. Almoço, Lanche. Jantal c Ceia;

Iligiene Pessoal:
Conforto Pcssoal:
'fratamento de Roupas;
Acompanhamento ao Exterior;

Apoio/Acompanharnenlo Social e Psicológico;
AcompanhamentoMédico;
Tratanrcntos de Enltnragem;
'l erapia Ocupacional e Anirnação.

Centro de Dia é a resposta social destinacla a pessoas idosas de atnbos os scxos que ptoporr:iona, cnt
horário diurno, um conjunto divelsiÍicado de serviços e atividades de desenvolvimento pessoal, tendentes
ao bem-estar do utcnte e ao seu equilíbrio emocional c Íisico e de apoio à respetiva Íàmília. A missão desta
resposta social obedece a uma eslratégia de respeito pelos imperativos legais em vigor e pelos direitos do

lJtente como pessoa. e enquanto ser biopsicossocial e espiritual dotado de dignidade e dileitos. cu.ia
relaÇão assenta num comprornisso cout a qLtalidade e os mais elevados padrões éticos.

Serviços Prestados em Centro de Dia:

r
;
z

Pequeno-A lrnoço, Almoço. Lanchc;

lligiene Pessoall
l'ratamento de Roupas;

v

)
F

Acompanharnento ao Exteriori

Apoio/Acompanhalnento Social e Psicológico;

!,Acompanhamento Médicol

>
)

Tratamentos de EnÍêrnragem;
Terapia Ocupacional.

O SAD é uma tcspostâ social. que consiste na

prestaçào

dc cuidados e serviços

ind ividualizados e

personalizados no domicílio das pessoas quando. por motivo de doença, deficiência, idade,

ou outro

irlpedimento. não possam assegurar temporária ou peÍlnanentemente a satisfação das suas necessidades
básicas e/ou atividades da vida diária.

A rnissão desta resposta social obedece a uma estratégia de respeito

pelos imperativos legais em vigor e pelos direitos do Utente como pessoa. e enquanto ser biopsicossocial

e

espiritual dolado de dignidade e direilos, cuja relação assenta num comprorrrisso conr a qualidade e os
mais elevados pndrões éticos.

Serviços Prestados em Apoio Domiciliário:

}
)
>
>
)
>
}

Confeção e Dishibuição de Refeições

-

(Pequeno-Almoço, Atmoço);

Higiene Pessoal;

HigieneHabitacional;
Tratamento de Roupas;
Apoio/Acompanhanreuto Social e Psicológico;
Tmtamentos de Enfeur, agem;

AtividadesSocioculturais.

Cantina Social
O serviço de Cantina Social está inserido num programa de Rede Solidária das Cantinas Sociais

e

constitui-se como Bma resposta de intervenção no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, que

é

coordenado pela Santa Casa da Misericórdia de Monternor-o-Velho.

A Cantina Social assegura uma reÍ'eição diária que é levada pelo beneÍiciário, paÍa consumo no domicílio.
Aos beneficiários deste apoio é senrpre eÍ'etuado um estudo socioeconómico e familiar, através de
uma intervenção social diretajunto de cada famíliai individuo por parte da Direção Técnica da Santa Casa
da Misericór'dia de Tentúrgal.
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-

Loja Social

A

Insiituição desenvolve um projecto designado por Loja Social, no sentido de criar condições que

favoreçam o bem-estar da população local, nomeadamente, nas categorias sociais rnais vulneráveis em
situação de pobreza e exclusão socia[.
Este pro.ieto funciona com troca de bens entre os utilizadores.

Parque de Ajudas Técnicas
Este projeto visa melhorar a qualidade de vida da população idosa e de pessoâs com necessidades
especiais, residentes na Íieguesia de TentÍrgal e concelho de Montemor-o-Ve1ho.

Tem como objetivo preservar a autonomia e ligação aos espaços que lhes são necessários, pondo à sua
disposição equipamento capaz de promover o estatuto do deficiente.

POÀPMC

O

-

Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas

POAPMC consiste nâ distribLrição de géneros alimentares às pessoas mais carenciadas, por

organizações parceiras. bern corno

o desenvolvinrento de rnedidas de acorlpanhamento com vista

inclusão social daquelas.

A SCMT constituiu-se como entidade parceira da Santa Casa de Montemor o Velho neste programa.

I

à

Recursos Humanos a

3l

de dezembro de 2021

Tabeh 1:

CAT EGO R]A

P RO

N U M E RO D E

FISSI ONAL

COLABO RÁDO RES

l0

Ajudante de Lar e Centro de dia

Administrativa

I

Cozinheira

2

Trabalhador de Serviços Gerais

CEI e CEI+(IEFP)

ANÁLI SE E C ONO MIC O-FINANC E IRÁ

No exercício económico em análise, a Santa Casa da Misericórdia de Tentúrgal realizou um total

de

I{endirnerrtos no valor de 528.914.22€ e de Gastos no valor de 444.742.15€, terminando o exercício de
2021 conr um resultado líquido positivo de84.172,07€.

As prestações de serviços em 202l forarn de 254.204,90C faae a 240.592,10€ em 2020, representando um
aumento de 5,66Yo

(I

3.612.80€).

Os sLrbsídios, doaçÕes e legados à explolação, eÍn 2021. Íbrarn de 255.143,92C face a 253.950,29€
apresentando assim um aLlmento dc 0.470Á (1 .193,63€). Aumentos/reduções de justo valor totalizat'am em

2021 o valor de 8.38€, e enr 2020 o valor de 17,52€. apresentando assim uma diminuição de 52,17o/o (-

9.14€). Orftros rendimentos aulnentaram 7,52% (1.318,87€), tendo em 2027

v

9

o valol de

18.847,05€

enquanto que em 2020 o valor Íbi de 17.528,18€. Relativamente aos juros e rendimentos similares obtidos
aumentaram em 25 4,1

A

5€.

de 2020

p

an 2021 (5 5,7 6%\

respeito dos Gastos. os custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, au,Írentârarr

1.803,10€ (5,65%). Os fonrecimentos e serviços externos diminuíram em 11.531,25€ (-10,49%) e os gastos

com pessoal aumentarâm em relação ao ano anterior, em 2.993,48€ (1,12o/,). Outros gastos diminuíram ern
6.304,45€ (-60,620/o).
Quanto aos gastos/reversões de depreciação e amoftização, houve uma diminuição de 516,65€ (-1,31%).

Os resultados antes de depreciações, gastos de financiamenlo e impostos foram de 122.306,52€, face a
93.151,24 € em 2020.

Os resultados operacionais (antes de gastos de financianrento e impostos) forarn de 83.462,10€ em 2021 e

de 53.790,17 € etn 2021.
O resultado líquido do período de 2021 é positivo em 84.172,07€ e em 2020

foi positivo de 54.245,99 €.

Dívidas à Autoridade Tributária e Aduaneira e à
Segurança Social
A

Santa Casa da Misericórdia

de'lentúgal não terr em mora clualquer dívida ii Autoridade Tributária

Àduaneira. à Segurança Social. nem a quaisquer ouüas entidades públicas oq privadas.

v
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GráÍico

1
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PROPOSTA DE APLICAÇ,qO

»n RESULTADOS

De acordo cotn as dernonstrações Íinanceiras apresentadas para o período de 2021, a Mesa Administrativa

da Santa Casa da Misericórdia de Tentúgal propõe que o resultado líquido positivo de 84.172,07€, seja
transt'erido par'â a conta 56

-

Resultados Transitados

MENSAGEM DA SENHORÁ PROVEDORA

{T

Caros Írmãos e [rmãs!
Estamos aqui para prestar contas

à lrmandade,

r'eferente ao

Ano Económico de 2021, que Íbi um ano

di{icil, mas também urn ano enr que todas as Santas Casas forarl honradas em Bruxelas, no Parlamento
Europeu, através da atribuição do ''Prérnio Cidadão Europeri'à União das Misericórdias Portuguesas, pelo
esforço desenvolvido junto do Governo, em defesa das políticas sociais e tambérn pelo trabalho de apoio
social, tlue todas as Misericórdias praticam no terreno e no âmbito do cumprimento das Catorze Obras de

Misericórdia.
Não podemos esquecer, que no nosso País as Misericórdias são uma realidade secular ao serviço das suas
conrunidades, assente nas dinâmicas looais e na generosidade da sua população.

Na nossa Misericórdia, 2021 terrninou com um surto de Covid-19 no ERPI e quelo aproveitar esta ocasião.
para expressar a minha gratidão às nossas colaboradoras, que nunca abandonaram a prestação de serviços
aos nossos utentes, quer no ERPI, quer nos restantes equipamentos sociais e tudo fizeranr para debelar a

^

situação, embora coln grande desgaste físico e ernocional, que nesse momento de crise. de esforço e de
dedicação aos mais Íiágeis. mostralam a sua solidariedade e o seu amor ao próximo, no cumpritxento das
Oblas de M isericórdia e serr termos vítimas a lamentar, como âcontecer noutras Instituições.

A

Pandemia veio lembrar-nos, que sor]rôs seres muito frágeis e que para vencer as dificuldades da vida,

temos que ter humildade suficiente para reconhecel que precisamos uns dos outros.

O Covid, tem sido uln acontecilrento nefasto, que teve influência negativa, não só ua saúde de Íodos nós,
como também na execução do nosso plâno de restaurll da igreja e seus anexos, pela falta de resposta
atempada de algumas Entidades, devido ao teletrabalho

e também à fàlta de

pessoal

e de materiais

essenciais para o born desenvolv iurento da obra. Neste mornento, falta fazer o revestilnento dos pisos de

todo o ediflcio e tarnbérn o restauro do R/c da Casa do Despacho e pátios.

Em consequência da pandemia, Íbi necessário feclrar a valência de Centro de Dia e isso fez com que
lrouvesse lxenos utentes, porque alguns desistiram. pois houve familiares que ficaratn desempregados

e

por isso ctridaram dos seus idosos em casa. Isso representou tarnbém rnenos recursos financeiros, embora a

Segurança Social tenha mantido
Progt'amas de apoio direto,

o

pagalnel'rto

da

corn

participação

e

tarnbérn tenha proporcionado

corlo o Adaptar + e o MAREES" que deram alguma sustentabilidade a esta

pobre Miserioór'dia de Tentúrga1, rnas que, entretanto, acabararn.

Apresentamos agora à lrmandade o Relatório de Contas de 2021, com a consciência de dever cumprido,
enrbora aínda haja rnuito por Íàzer. Varnos continuar a cumprir o estipulado nos Regulamentos que terros
para as nossas rcspostas sociais. bem como as orientações da União das Misericór'dias Pottuguesas e do

Ministério da Solidariedade Social, procurando ser uma Instituição reconhecida socialtnente, pela
excelência dos serviços prestados nas suas respostas sociais, assegurando sempre
proporcionar um coniunto de ouidados de apoio socíal, garantindo a satisfação

e

a

Missão

de

a qualidade de vida aos

nossos idosos e indiretamente também às suas famílias.

Através da Comunicação Social. sabemos que as diretrizes de apoios sociais para 2022 estáo a mudar e

varros precisar de persistência, resiliência e nruita deterrninâção para rranter esta Santa Casa no ativo,
porque é uma Hntidade de extrema importância no tecido empresalial de Tentúgal e também pelo apoio
que dá às Íàmílias carenciadas ou com idosos em situação de grande dependência.

Em 2022, a nossa Santa Casa reuova os seus Órgãos Sociais e é necessário que quem íbl eleito, venlra oom
vontade de trabalhar e tenha

já um plano de intervenção e de aproveitamento de todos os programas

a

Iundo perdido. que sejam postos a concurso, de modo a poder aproveitar todas as oportunidades de
enriquecirneirto pam esta Misericór'dia.

Â

Lembro tanrbém que. a 6 de março de 2023, a Misericórdia de Tentúgal cornpleta quatrocentos e quarenta
anos ao serviço da comunidade e apesar de os tempos serern difíceis. é necessário não esquecer o passado
desta ilustre lnstituição e nranter viva esta Santa Casa multissecular.

Por tudo o que aqui Íbi dito, é necessário que Tentúgal proteja esta Instituição de Bem-Fazer.

Desejo a todos um Ano com muita saúde!

DE MONSTRAÇOES FINANC EIMS
S:rnta Cilsa da Nlisrricór(liil (l( Tclrttignl

BALAN('O Erlt 3! DE DIiZEI|BRO DE

Co[tribuinte | 50l 43 17(A
Mocdr ! (Valorcs enr Euros)

2O2r

nirn«t(:..ts

DÀ'I'AS
NO'TAS

JI

Jt

DEZ 2O2I

DEZ- 2r)20

ACTryO
Actlvo nío corrertc
Alivos fixos tângiveis
Bene do pstdÍrúúio histórico c.ílstico

e

cullursl

Ativos iÍrtanglveis
I[vestimentos finalceiÍos

42.2 c 5

588.650,48

429.420,O1

3.2.3 c 5

t75.?_r0.00
o,o0
9.r3,2ó

t75.230.00

X.2.5e6
3.2.6 e

l7.l

Acdvo cotrente
InventáÍios
Créditos a Íeceber
Eslado e ouúo entes públicos
Futtdadore,§AeneméritoípalÍocimdoÍEs/doadores/ossociados/merüÍos

3.2.7 e

t7.3
17.,

I

539ú3

lo

2to.-io3.23
6.í'69-19

r:e,6r{

17.2

.l:o.{r(

Diferirnenlos

17.5

i §7t,sl

Caix0 e depósitos banc{rios

17.6

I

1.844.00
.t.152,87

29r.t | 1.52
I l.ll6lu.t-l

Toarl do atlvo

o.00

76t,31

I llI r)rl.0l

FUNDOS PÀTRIMONIAIS E PAS§ryO
Funalor pntrlmonhl§
Resultados lransitodos
Ajustamentos / Outlos vaÍitçôês nor firndos polÍinronioi§

t11
t7

7

t.l l3.t
Rsultado llquido do peíodo

t9.5.1

84.t 72.07

Tot.l dín firndos potrlmonlrlr
P!ssivo

Ps$lvo l!ôo correEae
Pa$lvo cotrenae
17.8

7.t I t,06

19.246.41

5.r 77,89

5.r2?,82

DiferiÍÍentos

t7.9
t7.5

t9

t.56r,03

Outros passivos coÍtente§

17.Í)

34_270.60

3S.675.41

FoÍnecedoÍc§
Estado c outros mtes públicos

Totsl do pr§3ívo

768,

17

l)1.1t

l-

1:-.r.1

I l.ll (,lr). i-l

Totol doõ fiürdos pstrlmonlsls c do pB§lvo

l4

I l:lotl.ol

Sânta

Carad! Mi$ericórdia

de

Tcntúgal

Coutribuintc 501431764

DEMONSTRÂÇÃO DOS RÊSULTADOS POR NATUREZAS
PEÚODO FINDO EM 3t DE DEZEMBRO DE

2O2I

MOEdâ EUROS

RENDIME\..',I OS E (;ÁST()S

PIi

\()-I.\S

]rror)os
20:lt

202 t

l0

254.204,90

240.512, t0

Subsldios, doaçôcs c legados à çxploração

12o

255.143,92

253.950,29

Custos das mercadorias vcndid0s e das matérias consumidaE

9

33.74t,t2

3t.938,02

Fomec imentos e seÍviços cxlenros

t7.t2

98.419,21

t09.950,46

Gastos com o pessoal

l5

26r.(/.2,70

266.649,22

Aumentoyreduções de justo valor

t

7.l3

8,38

t1,52

Outro§ rendimentos

t7.t4

Ir.ti47,05

t

7.528,l8

Outros gasios

t7.15

4.O94,10

t

0.399, r5

Vendas e serviços prestados

Rerultado aítes de deprccirçíte§, gasaos de frIrnclsmento e iúpoiÍos

122.31,(r.52
'18

Câstos/rcvcrsõqs de deprcciação e de amortização

Rrsult,ldo opcrn(ionrl (xnlos (lc gnsnr\ rlr linnn(innrürlo r

i

rposlr,\)

JtÍos c rcr)dinrcnlos si, ilarcs oblidos

9.t. t 5

t.2,t

8-1:t..ll

8J.462.t 0

53.7.)0.17

It4.172,07

5{.2í5..)9

84.172,07

5,1.2.t5,r)9

t'l l6
R§ult

{hs nntr\ (l.r irrt,r,\1o\

Rcsultâdtl liqui{ft, (lo

Irri"d"

15

§ant, (làsà dâ lUisrrit^(irdiâ

de

T{'nlúgrl

DE}IONSTRAÇÃO DOS }'LUXOS DE
PERÍODO TINDO E}I

CAI\A

IIordi

JI DI] DE7-EIIBRO D!:202I

\()1 \s

RI]BRICAS

:

(Vllorcs cn) Euros)
DÀT,\S

2r|:l

2{r2

[

Fluros dc calro das âctlüdsdes oneraciotrrls - bétodo dlrccto
Recebiúenlos de Clientes e Utentes

256.532.?9
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ldentificação da Entidade
A Santa Casa da Misericórdia de Tentúgal e uma lnstituição sem fins lucrativos, constituída sob
a forma de lrmandade, com sede em Rua Dr. Armando Gonsalves, ne83,31,40-574 Tentúgal,

concelho de

N4o

ntemo r-o-Ve lho e com o NIPC 501431764.

Está registada como lnstituição Particularde Solidariedade Socialna Direção Geralda Segurança

Social, no Livro ns 1 das lrmandades da Misericórdia, sob o nq 3/85, a fls. 187 verso e 188. Nos

termos e para os efeitos do disposto no ne2 do artigo 26e da Portaria ne L391200l , de 29 de

janeiro, a Direção-geral da Segurança Social procedeu à promoção da publicação do registo
definitivo de alteração dos estatutos desta lnstituição.

E

em conformidade com o disposto no

Estatuto das lnstituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto Lei ne1-72

A/2014, de 14 de novembro e pela Lei ne761201-5, de 28 de julho que alteram o Decreto lei
np11,9/83, de 25 de feverelro e no Regulamênto do Registo das lnstituições Particulares

cle

Solidariedade Social, aprovado pela Portaria ne1-3912007, de 29 de janeiro. O registo foi lavrado
pelo averbamento ns2, à inscrição ns3/85, a fls, 187 verso e 188 do Livro npl das lrmandades da

Misericórdia e considera-se efetuado em 1,210912017.
A lnstituição tem como atividade prosseguir os objetivos definidos no ns1, do artigo 3s do seu
Compromisso:

.
.

"Apoio à infância e juventude, designadamente a crianças

e jovens

em perigo;

Apoio às pessoas idosas, às pessoas com deficiência e incapacidade, às pessoas em

situação de necessidade ou de dependência, sem-abrigo e a vítimas de violência doméstica;

.
.
.

Apoio

à

família e comunidade em geral;

Apoio à integração sociale comunitáriaj
Promoção da saúde, prevenção da doença

e

prestação de cuidados na perspetiva

curativa, de reabilitação e reintegração, designadamente através da criação, exploração
manutenção

de hospitais, unidades de cuidados continuados e paliativos,

e

serviÇos de

diagnóstico e terapêutica, cuidados primários de saúde e tratamentos de doenças do foro
mental ou psiquiátrico e de demências, bem como aquisição e fornecimento de medicamentos
e assistência

.

m ed

icame ntosa;

Salvaguarda e defesa do património culturale artístico, materiale imaterial, religioso ou

não;

.
.

Promoção da educação, da formação profissionale da igualdade de homens e mulheres;
Habitação e turismo social;
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desde que enquadráveis no ámbito da economía sociar, isto é, desde que
contrrbuam para
efetivação dos direitos sociais dos cidacrãos e para a sustentabiridacle da instituição;

.

a

Atividade agrícola."

Referencial contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras
Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram eraboradas no pressuposto
da continuidade das

operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e cle acordo
com a Norma

contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL)
aprovado pelo Decreto-Lei n.e 36-A/2Oi,1de 9 de março, com as alterações
contempladas pelo
Decreto-Lei ne98/201,5 de 2 de jun ho. o sistema de Normarização contabirística
para Entidades
do Setor Não Lucrativo é composto por:

.
o

Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)j

Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF);
Cód igo de Contas (CC),
NCRF-ESN L; e

Normas lnterpretativas (Nl).

A adoÇão da NCRF ESNL ocorreu pela primeira vez em 201,2, pero que à data
da transição do
referencialcontabilístico anterior (P la no de Contas das lnstituições particulares
de Solida ried ade

Social) para este normativo e 1 de janeiro de 2011.

3

PrincipaisPolíticasContabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela EnticJade na elaboração
das Demonstracões

Financeiras foram as seguintes:

3.1

Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas cre acordo com as Bases
de Apresentação das
Dem

o

nstrações Financeiras (BADF)

3.1,t

Continu idade:

com base na informação disponíver e as expetativas futuras, a Entidacre continuará a
operar no
futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de recruzir
consideravelmente o nível das suas operações. para as Entidades do setor Não Lucrativo,
este
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pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção
da atividade de prestação de servíços 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 reconheciclos quando eles ocorram

(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual,
indepe ndenteme

nte 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

corresponcjentes

rendimentos e gastos são registadas nas respetivas contas das rubricas "Devedores e credores
por acréscimos" e "Diferimentos".

3,1.3

ConsistênciadeApresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um perÍodo para o outro, quer a nível da

apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quanclo
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
dependente 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
demonstrações financeiras influenciarem. ltens que não são materialmente relevantes para
justifica r a sua a prese ntação sepa rada nas demonstra ções fina nceiras podem ser materia lmente

relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5

Compensação

Devido à importáncia dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os
gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6

lnformação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao

período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidacle, as políticas
contabllisticas devem ser levadas

a

efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo
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do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as

quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em contâ:

.
.
.

A natureza da reclassificação;
A quantia de cada itern ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
Razão para a reclassificação

3.2 Políticas de Reconhecimento
3.2.t

e Mensuração

Fluxos de Caixa

A direção deve comentar

q ua

ntias dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não

estão disponíveis para uso, os valores inscritos na rubrica de caixa e ern depósitos bancários
devem ser desagregados, para melhor compreensão.

Devem ser divulgados agregadamente, no que respeita tanto à obtenção como à percla de

controlo de subsidiárias ou de outras unidades empresariais durante o período cada um dos
seguintes pontos:
a) A retribuição total paga ou recebida;
b) A parte da retribuição que consista em caixa e seus equivalentes;
c) A

q

ua

ntia de caixa e seus equivalentes na subsidiária ou na unidacle empresarialsobre as quais

o controlo é obtido ou perdido; e

d) A quantia dos ativos e passivos que não sejam caixa ou seus equivalentes na subsidiária ou
unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido, resumida por cada categoria
p

rin cipa l.

Devem ser indicadas as transações de investimento e de fina ncia me nto que não tenham exigido

o uso de caixa ou

seus equivalentes, de forma a proporcionar toda a informação relevante

acerca das atividades de investimento e de financiamento.

3.2.2

Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram se registados ao custo de aquisição, deduzido das

e das perdas por imparidade acumuladas. o custo de aquisição inicialmente
registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos cliretamente atribuíveis às atividacles

depreciações

necessárias para colocar os ativos na localização e co nd içã o 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.
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os ativos que foram atribuídos à Entidade a títuro gratuito encontram-se
mensurados pero seu
Valor Patrimonial Tributário.
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 benefícios económicos futuros adicionais.
As depreciações são calcuradas, assim que os bens estão em
condições de ser utirizados, pero

método da linha reta em conformidade com o perÍodo de vida
útir estimado para cada grupo de
be ns.

As taxas de depreciaçâo utirizadas correspondem aos períodos
de vida útir estimada que se

encontra na ta bela abaixo:
Descrição

Vida útil estimada (anos)

Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Eq uipamento básico
Equ ipa mento de transporte
Eq u ipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangÍveis

20-50

10-8 7-5,4
4

87-53
87 5

As mais ou menos varias provenientes da venda de ativos fixos
tangíveis são determinadas pera

diferença entre o valor

cre rearização e a

quantia escriturada na data de arienação, sendo que

se

encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas,,outros
rendimentos,,ou
"Outros gastos".

3.2.3

Bens do património histórico e cultural

os "Bens do património histórico e curtural" encontram-se varorizados pero
seu custo histórico.
os bens que foram atribuÍdos à Entidade a títuro gratuito encontram-se
mensurados ao seu justo
valor, ao varor pero quar estão segurados ou ao varor pero quar figuravam
na contabiridade do
dador.

o justo valor e aplicáver aos bens, que iniciarmente foram adquiridos

a títuro oneroso, sejam

contabilizados pela primeira vez e seja impossível estabelecer
o seu custo histórico deviclo à
perda desses dados. Esta mensuração tambem efetuada para
os bens cujo varor de transação

careça de relevância devido ao tempo transcorrido descre a sua
aquisição ou devido às
circunstâncias que a rodearam.
As aquisições graturtas têm como contrapartida a conta "Variações
nos fundos patrimoniais,,

As obras realizadas nestes bens só são consideracras como ativos
se e somente se gerarem
aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem
ou ainda um acrescimo da sua
Santa Casa da Misêricórdia de Tentúgal
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vida útil. sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções
e reparações são
registadas como gastos do período.
os be ns que são incorporados nas instalações ou elementos com uma
vida útildiferente do resto

do bem. Estes têm um tratamento contabirístico criferente do bem o quar
são incorporaclos,
estando registado numa conta com denominação adequada dentro
do ativo. São exemplo
destas incorporações: sistema de ar condicionado, iluminação, elevadores,
sistemas de
segurança, sistem as de anti-incêndio.

visto não ser passÍver de se apreciar com o mÍnimo de segurança a vida útir
concreta destes
bens, estes não são depreciáveis. No entanto a entidade tem
em conta a capâcidade de gerarem

benefícios económicos futuros

e os meios técnicos necessários para a

conservaçào

e

manutenção.
As incorporações a estes bens são depreciáveis, senclo calculadas
assim que os bens estão em

condições de ser utilizaclo, pero método da rinha reta/do sardo
decrescente/das uniclades c1e
produção em conformidade com o períoclo de vida útir estimado para
cacla grupo de bens. As
taxas de depreciação utilizadas corresponclem aos perÍodos cle vida
útil estjmada.

?.2.4

propriedadesdetnvestimento

Não aplicável

3.2.5

Ativos tntangíveis

os "Ativos

rntangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido
das
amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuradas.
são reconhecidos
apenas

quando for provável que deres advenham benefícios económicos
futuros para a Entidade e que
os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

As amortizações são carcuradas, assim que os ativos estejam
em condições de ser utirizado, pero

método da linha reta/do saldo decrescente em conformidade com o período
de vida útil
estimado para cada grupo de bens.
As taxas de amortização utirizadas correspondem aos períodos de vida
útir estimada que se

encontra na ta bela abaixo:
Descrição

Vida útil estimada (anos)

Projetos de Deseltvolvlmento
Programas de Computador
Propriedade industrial
Outros Ativos lntangívels

3
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o valor residual de um "Ativo lntangível" com vida útil finita deve ser assumido como

sendo

zero, exceto se:

.
.
.

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

3.2.6

lnvestimentos financeiros

Os lnvestimentos Financeiros encontram-se valorizados ao custo cle aquisição.

3.2.7

lnventários

os "lnventáríos" estão registados ao custo de aquisição, acrescido de despesas associadas.
A Entidade adota como método de custeio dos inventários o flFo (first in, first out).
Os bens doados encontram-se valorizados ao justo valor.

3.2.8

lnstru mentos Financeiros

os ativos e passivos financeiros são reconheciclos apenas e só q ua ndo se tornam uma parte das
disposições contratuais do instru me nto.
Este ponto é aplicável a todos "lnstrumentos Financeiros,,com exceção de:

.
.
.

lnvestimentos em subsidiárias, associadas e em p reenclimentos coniuntos;
Direitos e obrigações no ámbito de um plano de benefícios a empregaclos;
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
re lacio ne

m com:
- Alterações no risco segurado;
- Alterações na taxa de câmbio;

- Entrada em incumprimento de uma das partes;

- Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como
resu ltado:

t
.

Alterações no prêço do bem locado;
Alterações na taxa de câmbio;

e
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Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

As quotas, donativos e

outras ajudas similares procedentes

fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associaclos/membros

de

que se encontram

com saldo no final do perÍodo sempre que se tenham venciclo e possam ser exigidas pela
entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Créditos a receber e outros ativos correntes

os "créditos a receber" e os "outros ativos correntes" encontram-se registadas pero seu custo
estando deduzidas no Balanço das possíveis perclas por lmpariclade, quando estas se encontram
reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As "Perdas por lmparidade" são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de

forma ob.ietiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será
recebido (totalou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber

e

rêspetivo 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.

Caixa e Depósitos

Ba

ncários

A rubrica "caíxa e depósitos bancários" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que
possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outros passivos correntes
As dívidas registadas em "Fornecedores" e "outros passivos correntes" são contabilizadas pelo
seu valor nominal.

1.2.9

Fundos Patrimoniais

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.
Os "Fundos Patrimoniais" sâo compostos por:

.
o

fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
fundos acumulados e outros excedentes;
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r

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.

3.2,10
Não

a

Provisões

plicável.

3.2,77

Financiamentos Obtidos

Não aplicável.

3,2.L2
o imposto

Estâdo e Outros Entes públicos

sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, incrui as

tributações autónomas.
Nos termos do n.e 1 do art.e 10 do código do rmposto sobre o Rendimento das pessoas

coletivas (clRc) estão isentos de tmposto sobre o Rendimento das pessoas coletivas (lRc):
a)"As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as
pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou

predom inantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência,

solidariedade socialou defesa do meio ambiente.,,

4

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contâbilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas
co nta bilística s.

5

Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos

Ta

ngiveis

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

no início e no fim dos períodos de 2o2o e de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações,
as depreciações e outras alterações, foram clesenvolvidas cle acordo com o seguinte quadro:
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Terrenos e recursos naturais
Edlfícios e outras
co

n

120 0a5,71

mento básico
ipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Equ

173 53s,69
84 t3a,33

2 915,51

690 46s,59

1 093 740,03

1,76 511,,20

84138,33

33 693,96
73 651,,31

Total
ueprectaçoe5 acuÍrutaoas
Terrênos e recursos naturais

33 693,96
13 871,35

21.9,98

25

626,tt

0,00

0,00

0,00

1 119 366,14

0,00

Edifícios e outras
n

22 430,62

stru Ções

Eq ulpa

co

120 085,t 1

668 034,97

0,00

471, 593,83

30 649,2s

s02 243,08

stru ções

mento
ipamento
Equlpamento
Outros Atlvos
Eq u ipa

Equ

básico
de transporte

admlnistra|vo
Íixos tangÍveis
Tota

40,04

6 7 55,26

158 495,30

84 7 38,33
31,755,92

11.5,69

9 517 ,44
749 345,56

84 738,33
32 471,,61

811,11
38 931,31

L51,

I

7

10 328,55

0,00

0,00

0,00

748 276,A7

Bens do património. histórico, artístico e cultural
Descrição

Saldo inicial

Custo
Bens lmóveis

1.7

Arqu ivos

Biblioteca

Aquisições
Dotações

/

Abates

2020
Transferências

Revalorizações

Saldo final

0,00
5 230,00

L75 23O,O0

0,00

0,00

0,00

s

Museus

0,00
0,00

0,00
0,00

Bens móveis

Total

17

Descrição

5 230,OA

Saldo inicial

0,00

Aquisições

0,00

/

Abates

0,00

0,00
775 23O,00

0,00

202L
Transferências

Revalorizaçôes

Saldo final

Dotações
Custo

Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras

120 A85,11
690 465,59

Jonstruções
EqulpaÍtento báslco
Equipamento de transporte
Eq uipa mento administrativo
Outros Ativos Íixos tangÍveis
Total
uePrectdçoes acumutaoas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras
construÇões

ipamento
uipamento
Equ ipa mento
Outros Ativos
Equ
Eq

L76 51,1,,20
84 738,33
33 693,96
13 871,35
7 779 366,74
0,00
502 243,A8

básico
de transporte

158 495,30
84 73A,33

administrativo

32 477,61,

fixos tangíve

10 328,55

s

Total

788 276,87

2 254,7 4
22 01,1 ,43

99,56

L22 240,89
712 483,02

1178,55
3 553,62
29 004,34

99,56

0,00

I

I

0,00

0,00
533 332,66

31089,58
5 81,2,39
1.

164 307 ,69
a4 138,33
33 632,7s

L67,1,4
7

81.,31,

38 844,42

L17 689,15
84 738,33
37 247 ,58
13 871,35
748 270,92

11109,86
0,00

0,00

82t L27,29

0,00
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l|iqónio, h istórico, a rtísti
Descrição

Saldo inicial

Aquisições

/

Abates

202L
Transferências

Revalorizações

Saldo final

Dotações
Custo

0,00

Bens lmóveis

1,7

s 230,00

175 230,00

Arqu ivos

0,00

Bib iotecas

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
175 23A,00

0,00

N,lu seu s

Bens móvels

Total

0,00

0,00

0,00

0,00
775 230,00

0,00

Existe uma obra em curso na lgreja, Casa do Despacho e pátio no valor cle 267.500.g5€.

6

Ativos lntangíveis

Outros Ativos Inta ngÍve

is

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia
escriturada

no início e no fim dos períodos de 2020 e de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações,
as amortizações e outras alterações, foram clesenvolviclas cle acordo com o seguinte quadro:

2020

Propriedade lndustrial

Santa Cêsa da Misericórd a de Tentúgal
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d§
2021
Descrição

Saldo inicial

Aquisições

/

Abates

Transferências

Saldo final

Revalorizações

DotaÇões

Custo

coodwill

0,00

0,00

Projectos de

0,00

0,00

Progra mas de Com putador

4.454,12

4.454,1.2

Propriedade lndustrial
Outros Activos intangíveis
Total
Depreciações acumuladas
G o od wlll

0,00
0,00
4 454,72

0,00
0,00
4.454,LZ

Desenvolvimento

Projectos de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 454,1.2

4 454,12

0,00
0,00

0,00
0,00

Desenvolvimento
Progra mas de Com putador

Propriedade lndustrial
Outros Activos intangíveis
Tota

7

4 454,72

I

0,00

0,00

0,00

4 454,12

0,00

Locações

Não a plicáve

8

l.

Custos de Empréstimos Obtidos

Não apllcável

9

lnventá rios

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2021, a rubrica

"lnventários" apresentava os seguintes valores:

2020

lnventário

Descrição

in icia

ercadorias
rlmas,
subsldlárias e de

L 366,7 0

consumo
Produtos acabados
in te rm ed
Su

I

0,00

M

M ateria s-p

e

Compras
0,00
31 110,9s

2027

Reclassificações
e Regularizacões
0,00
0,00

lnventário
final
0,00
539,63

Compras
0,00
34 701,,22

Reclassificações
e Regularizacões
0,00
0,00

lnventário
Íinâl
0

1.499,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

s39,63

ios

bprodutos,

despêrdícios, resíduos e
refuÊos
Produtos e tra balhos em
cu 150

Total

r

366,70

31 110,9s

34 70r,22
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Anexo março de 2022

Custo das mercadorias
vendidas e das matérias

33141,12

consu midas

Variações nos

0,00

inventários da

10

Rédito

Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição

2027

Vendas

2020
0,00

0,00

Prestação de Serviços

257 142,40
1460,00

Quotas de utilizâdores
Quotas e joias
Promoções para captação de recursos

1700,00

0,00
0,00

Juros

0,00

0,00
0,00
0,00

Royalties
Dlvldendos

0,00
0,00

0,00
0,00

1 602,s0
254 204,90

215,00
240 592,70

!§jr{l!§I!g!j!qpatrocinadores

e colaborações

Serviços secundários

Total

11

238 617,10

Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Não aplicável.

L2

Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de dezembro de 202i. e 2020, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas

de

"Su bsíd ios, doações e legados à exploração:

Descrição
Subsídios das Entidades públicas
]SS,

IP

CENTRO

D

202L

ISTRIIAL

2L2 623,A0
4 807,OO
20 007,68
0,00
253,50

AUTARQUIAS

ouTRos

(tEFP)

POISE
O ut

2020

ros

206 32 / ,Aa

1200,00
L5 s24,57
13 337,81
77

rpeios qg lgy9lqo

0,00

Outros
Doações e Heranças
Donativos cm dinheiro
Donativos em espécle

13 881,41

o,oo
13 131,66
3 6s4,92
253 950,29

3 571,33
Total

4,25

255 L43,92
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Anexo março de

Nesta rúbrica encontram-se reconhecidos os valores dos projetos pOApMC/PAC.
Reconheceu-se o reemborso do varor pago aos coraboradores que
estiveram impossibiritados de

trabalhar devido ao encerramento de escoras no período de 27l1zl2o2r.
a 31,/12lzo2r. Foi
também concedido pera Segurança sociar o apoio Acraptar sociar+, que
consiste em apoiar a
lnstituiçâo nos custos de aquisição cre equipamentos cre proteção
individuar para coraboradores
e utentes, higienizaçâo, reorganização dos locais de trabalho
e outras medidas de segurança,
que garantam a prevenção de contágio de COVID_19.
Também se manteve a medida excecional, pelo lEFp, clesignada por
MAREESS, para apoiar os
recursos

13

h u

ma nos.

Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Não aplicável

14

lmposto sobre o Rendimento

Nâo aplicável.

15

Benefícios dos empregados

os órgãos diretivos, nos períoclos de

2021,

e 2020, foram constituídos por 5 membros da Mesa

Administrativa,4 e 5, respetivamente, do conselho Fiscale 3 membros
da Assembleia Geral,
A Mesa Administrãtiva em 2020 era constituícra pera provedora:
Maria de Lourdes sargado da
costa santiago, vice-provedora: Eduarda chaves pinto Gaspar, o
secretário: Luís carlos
Monteiro da costa foi substituído pelo suprente: António Ángero Fernancres
Monteiro,
Tesoureiro:

.José

carros Rama Maia, o Vogar: carros dos santos carreiras Faria foi
substituído

pelo Suplente: Fernando Nunes Gaspar.

A Mesa Administrativa em 2021, era constituída pera provedora:
Maria de Lourdes sargacro da
costa santiago, vice provedora: Eduarda chaves pinto Gaspar, o
secretário: António Ângero
Fernandes Monteiro, Tesoureiro:José carros Rama Maia, e o vogar:
Fernando Nunes Gaspar.
O Conselho Fiscal em 2O2O en constituído pelo presiclente: Carlos Gomes

Tubarão, Vice_
Presidente: Marco Arexandre paiva Ansermo, secretária: Maria
Jose santos saraiva de sousa,
Suplentes: António Santos Gaspar e Armando Ribeiro Tinoco.
Em 202L o Suplente Armanclo Ribeiro Tinoco faleceu.

A Mesa da Assembleia Geral em

constituída pelo Presidente: Antón io Gonça lves
Honório Monteiro, Vice-presidente: João peclro Faria Rama e Secretário:
Euclides da Cunha
Sa ntiago de Almeida.
ZO2O era

Em 2021 manteve se os membros da Mesa cia Assembleia
Geral.
Santa Casa da Misericórdia de Tentúgal
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Anexo março de

Os órgãos diretivos não usufruem de qualquer rem

0 número medio de

u

neração.

pessoas ao serviço da Entidade em

3llr2l2o21, foi de 18 e en 3L1L212020

foi de 19.
Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:
Descrição

202t

Remu nqrações ao pessoal
Rcmunerações ad clonais
Benefícios Pós-Ernprego
lndemnizações

207 344,99
13 208,11

L96 877,55
L1 167 ,58

0,00
0,00

Encargos sobre as Remunerações
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças
Proflssionais

43
3

Gastos de Ação Social

Outros Gastos com o Pessoal

0,00
3

81,06

,93
?6,92

44 91.3,36
3 s36,92

0,00

0,00
3 772,15
266 649,22

307
7

2 454,75

Total

16

2020

269 642,70

Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas à Autoridacie Tributária e Aduaneira em situação de mora, nos

termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.
Nos termos do artigo 210.s do código contributivo, publicaclo pela Lei n.s 110/2009, de 16 cle

setembro, informa-se que a situação da Entidade perante a segurança social se encontra
regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulaclos

17 Outras lnformações
De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas
as seguintes informaçôes.

L7.L

lnvestimentos Fina nceiros

Nos períodos de 2021e 2020, a Entidade detinha os seguintes "lnvestimentos Financeiros":
Descrição

202L

lnvestimentos em subsidiárias
Método de Equivalência PatrlÍtonial
Outros Metodos
lnvestimentos em associadas
Método de Equiva ência Patrimonial
Outros Metodos
lnvestimentos em entidades coniuntamente controladas
Método de Equivalência Patrimonia
Outros Metodos
lnvestimentos noutras empresas
I

2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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Anexo março de 2022

os lnvestimentos Financeiros dizem respeito aos Fundos de compensação do Trabarho.

t7

.2

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31de dezembro de 2021 e 2020, apresentava os seguintes saldos:
Descrição

2021

2020

Ativo
Fundadores/associados/mem

bros - em curso

0,00
0,00

Doadores em curso
Patroclnadores

0,00
0,00
0,00

0,00
420,0a

Quotas

L 844,O0

Financiamentos concedidos Fundador/doador

0,00

0,00

Outras operações
Perdas por imparidade

0,00
0,00

0,00
0,00

420,OO

1844,00

Tota

I

Passivo
rur ruduur e)/d55OCtdOOSTffterOrOS - ern CUrSO

0,00

Flnanciamentosobtldos Fundador/doador

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Resultados dlsponíveis
Outras operações

Total

77,3

|

0,00
0,00

0,00

Créditos a receber

Para os perÍodos cle 2021, e 2020 a rubrica ,,Crécjitos a receber" encontra-se
desagregada da

seguinte forma:
Descrição

2021

çl!9l!es r r.,!9n!§!!/9

2020

Clientes

0,00

Utentes

5 386,12

I433,22

0,00

0,00

1.3 4A2,98
73 515,86
0,00
0,00
92 384,96

13 639,98
184 552,62
77,47
0,00
210 303,23

Clientes e Utentes títulos_a receber
Clientes
Utentes
Clientes e Utentes factoring

|

0,00

clientes
Uten tes
Clientes e utentes cobrança duvidosa
Cllentes

-l

Utentes
Outros Devedores
Adiantamentos a fornecedores
Remuneraçôes a pagar ao pessoal
Total

Santa Casa da Misericórdia de Tentúga
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Outros ativos correntes

Não ap icáve.

t7.5

Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubÍica "Diferimentos" (ativo e passivo) englobava os
seguintes

sa

ldos:

Descrição
Gastos a Reconhecer
Segu ros

202L
2

Rendas e Alugueres

Trabalhos especializados
Comunicações
Limpeza, higiene e conforto

Outras despcsas
Total

2020

50,04
377,49
770,48

2 318,33

48,33
5L,33

0,00
47,53

7

205,90
142,11"

415,24

399,00

3 872,87

3 152,87

Rendimentos a Reconhêcer
IEFP

0,00

FEAC POAPMC
Tota

I

1, 561

0,00

,03
0,00

764,t9

7 567,O3

POISE . CapacitaÇão para lnclusão

77.6

0,00

768,L9

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2021 e 2020, encontrava-se
com os seguintes saldos:
Descrição

2027
1002,98

Caixa

Depósitos à ordem
Depósltos a prazo
O ut

742 836,39
211 458,99

ros

Fu

120,19
L06 242,31"
186

7

293

ttt,52

0,00

Total

t7.7

2020

36129A35

49,02
0,00

ndos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreTam as seguintes variações:
Descrição
Fundos
Excedentes tecnicos
Reservas

transitados
Excedentes de revalorlzação
Outras varlações nos fundos patrimonlais
Total
Resu tados

Saldo lnicial
0,00
0,00
0,00
493 909,66
0,00
511 059,70
1 004 969,36

Aumentos

Díminuiçóes

saldo Final

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
54 245,99
0,00
54 694,64
108 940,63

0,00
0,00
0,00
-194,46
-790,46

0,00
s4B 15s,6s
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17,8

Fornecedores

0 saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:
Descrição
Fornecedores c/c
Fornecedores titulos a pâgar

2021
7 111,06

19 246,4',1

0,00
0,00

0,00
0,00

7 LLI,O6

L9 246,4L

Fornecedores faturas em receção e conferência

Total

2020

Existe o valor a débito de 460,91€, do fornecedor PH Energia, Lda. que se refere a uma Nota de

Crédito com o np SMl21,/107 4 de 1,1,111/2021,, em que o crédito relativo a este documento foi
pago no início de 2022.

L7.9

Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:
Descrição

2020

2020

Ativo
mposto sobre o Rendimentos das Pessoas

0,00

0,00

20 329,68
0,00
20 329,68

6 669,39
0,00
6 669,39

0,00

0,00

0,00
789,00

0,00
710,00

4 361,,14

4 596,91

Coletivas (lRC)

lmposto sobre o Valor Acrescentado (lVA)
Outros lmpostos e Taxas
Total
Passivo

lmposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Coletivas (lRC)
lmposto sobre o Va or Acrescentado ( VA)
lmposto sobre o Rendlrnentos das Pessoas
Singulares (lRS)
SeguranÇa Social

Outros lmpostos e Taxas
Tota

I

27,r5

20,91,

5 777 ,89

5 327 ,82

17.10 Outros passivos correntes
A rubrica "Outros passivos correntes" desdobra se da seguinte forma:
Descrição

2027
Não Corrente

2020
Corrente

Não Corrente

Corrente

Pessoal

RemuneraÇões a pagar

0,00

Cauções

0,00

0,00

Outras operaÇões
Perdas por imparidade acumu adas
Fornecedores de lnvestimentos
Credores por acréscimo de gastos
Outros credores

0,00
0,00

Tota

I

0,00

0,00
0,00
34 230,L7
40,43
34 270,50

35
0,00

67

0,00
0,00
0,00
5,4L

0,00
35 675,41
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Rua Dr. Armando Gonsalves, ne83
NIF:501431764 - Publicação em Diário da República

21-

@ F3M

-

lnformation Systems,

SA

Anexo março de 20

17.11 Subsídios, doações e legados

à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2021e 2020, os seguintes subsídios, doações, heranças
e legados:
Descrição
Subsídios do Estado e outros entes públicos
Subsídios de outras entldades

2027

2020

231 69L,1a
0,00

Doações e heranças
Donatlvos

1.1

Legados
Tota

I

237 163,71.
0,00

0,00

0,00

452,74

16 786,58

0,00

0,00

255 743,92

253 950,29

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

17.12 Fornecimentos

e serviços externos

A repartição dos "tornecimentos e serviços exteTnos" nos períodos findos em 31 de dezembro
de 2021 e de 2020, foi a seguinte:
Descrição

Subcontratos
Servlços especializados

Materlais
Energla e fluidos
Deslocações, estadas e transportes

2027

2020

0,00
35 657,85

0,00
34 851,02

1 051.,14
30 785,35

291,41,,44

52,90
24 489,53

Serviços diversos

Outros

381,84

Total

98 4t9,27

9 116,81
77

2,10

35 023,44
1,645,65
109 950,46

17.13 Au mentos/reduções de justo valor
Descrição

Aumentos/red

u

Ções de

2021

justo valor
Tota

I

2020
8,38
8,38

77,52
L7,52

Este valor diz respeito à valorização do saldo dos Fundos de Compensação de

Írabalho.
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17.14 Outros rendimentos
A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:
Descrição
Rendimentos Sup ementares
Descontos de pronto pagamento obtidos
RecuperaÇão de dividas a receber

2027

2020
45,02

890,84
68,99

41,,52

669,62
0,00

Ganhos em lnventários
Rendimentos em subsidiárlas, associadas e

1"

198,92
0,00

0,00

empreendimentos conjuntos
Rendimcntos nos restantes ativos flnanceiros
Rendimentos em lnvestllnentos l'tão financeiros
Outros rend imentos
Total

0,00

0,00
4 900,44
12 311 ,1,6

0,00
13 665,30

78 847 ,O5

L7 528,L8

) \11

ô,)

17.15 Outros gastos
A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:
Descrição
ostos
Descontos de pronto pagamento concedidos
lncobráveis
lm

2027
0,00

598,31
0,00

314,50

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2,43

0,04

Perdas em inventários

Gastos em subsidiárias, associadas e

empreendimentos coniuntos
Gastos nos restantes investimentos flnancelros
Gastos em lnvestimentos não financeiros
Outros Gastos
Total

17.16 Resultados

2020

718,18

p

0,00

0,00

3 0s9,s9

9 800,80

4 094,70

10 399,15

Fina nceiros

Nos perÍodos de 2021

e

2020 foram reconhecidos os seguintes gastos

e

rendimentos

relacionados com juros e similares:
Descrição
Juros e gastos similares suportados
Juros suportados
Diferenças de cârnblo desfavoráveis
Outros qastos e perdas de financiamento

2020

Total
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos
Divldendos obtldos

Outros Rend imentos simiLares

2020
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

709,97
0,00
0,00

455,82
0,00
0,00

709,97

455,82

Total
Resultados Financeiros
Santa Casa da Mlserlcórdia de Tentúgal
Rua Dr. Armando Gonsalves, n983
NIF:501431764 - Publicação em Diár o da República
O F3M

-

lnformation Systêms,

SA

U-

Anexo março de 2022

17.17 Acontecimentos após data de Balanço
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 31de dezembro de 202L.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram
outros factos suscetívels de modificar a situação Íelevada nas contas.

Tentúgal,24 de março de 2022.

A Co nta bilista Certificada

Bk{"

(xroar)
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