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l. Balanço em 31 de Dezembro de 2O2L e 2O2O

Nota 3Llt2l2O2L 3LlL2l2020

Adivo

Activo não corrente

Activos fixos ta ngiveis

I nvesti mentos fi na ncei ros

Activo corrente

I nventá ri os

Cl i entes

Outras contas a receber

Caixa e depósitos bancários

Total do activo não corrente

Total do activo corrente

44 978,26 50 278,60

5.3

1_7.3

44 432,20

546,06

s0 278,60

0,00

17.2

t7.2

L7.4

3s9,39

5 229,80

904,33

3 22s,9s

276,2L

0,00

3 844,33

16 980,01

9 7L9,47 21 100,55

Total do activo 54 697,73 7L 379,L5

Fundos Patrimoniais e Possivo

Fundos patrimoniois

Fundos

Res ultados tra ns itados

Total do fundo de capital

Possivo

Passivo corrente

Fornecedores

Estado e outros entes públicos 1,7.5

Outras Contas a pagar 77.9

Total do passivo corrente

Total do passivo

Total dos fundos patrimoniais e passivo

68,67

-18 416,1.6

68,67

-1-0 130,02

-L8 347,49 -10 061,35

-26 151.,08 -8 286,74

-44 498,57 -L8 347,49

1.8 641.,r0

33 349,42

47 205,78

L3 83L,42

30 71.8,42

45 L76,80

99 196,30 89 726,54

99 196,30 89 726,64

54 697,73 7L 379,L5

Unidade IVonetáría: euros (€) Página 2
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#
ll. Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2O2L e 2O2O

RENDIMENTOS E GASTOS Nota 3L1L212O21 3tlL2/2O2O

Vendas e serviços prestados

Subsídios

Custo das merc. e das mat. consumidas

Fornecimento e serviços externos

Gastos com o pessoal

Outros rendi mentos e ganhos

Outros gastos e perdas

Resultado antes de depre., gastos de financ. e impostos

Gastos/reversôes de dep. e de amortização

Resultado Operacional

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

lmposto sobre o rendimento do periodo

Resultado líquido do período

10

L2

9

L7.1.O

15

L7.t2
L7.L3

L82940,73

348825,77

-37 477,OO

-L40705,82
-369 0s8,23

M,92
-4678,67

1_8s 086,86
352540,98

-3802s,73
-L27 548,63
-37872t,29

4356,78
-23,62

-20 108,36 -2334,65

s.6 -5846,40 -595t,49

-25954,76 -8286,L4

-796,32

-26 151,08 -8286,14

-26 151,08 -8286,L4

Unidade lVlonetária: euros {€) Página 3
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lll. Demonstração das alterações nos Fundos Patrimoniais Capital Próprio no período terminado em 31 de

Dezembro de2O2L

Fundos Reservas Reiultados
tra ns ita dos

Res ultado
líquido

do período

Totel dc
Fundos

Patrimoniais

Saldo em 1 dê Janeiro dê 2021

ATTERAçõES No PERroDo

Realização do excedente de revalorização

Aplicação do resultado do exercício anterior

Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais

Resultado líquido exercício findo em 3l/12/2021

opERAçÕES COM TNSTTTUTDORES ruO peníOOO

Outras Operações

(1) 68,67 0,00 -10 130,02 -8286,74 -L8?47,49

-35 427 ,90 -35 427,90

0,00

0,00

0,00

l2l

(3)

(21

(3)

64,67 0,00 -45557,92 27 L41,76 -18?47,49

-26 L51,08 -26 151,08

0,00

(4)

(5=1+2+3+4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo em 31 de Dezembro de 2021

Saldo em I de Janeiro de 2020

ATTERAçÕEs No PERroDo

Realização do excedente de revalorização

Aplicação do resultado do exercício anterior

Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais

Resultado líquido exercício findo em 3LlL2/7020

OPERÂçÕES COM INSTITUIDORES NO PERíODO

Outras Operações

Saldo êm 31 de Dezembro de 2020

58,67 0,00 -45557,92 990,68 -44498,57

2020

Fundos Reservas Resulta dos

tra nsita dos

Resultado

líquido

do período

Totâl dos

Fundos

Patrimoniais

(1) 68,67 0,00 25 297,88 -35 427 ,90 -10 61,35

-35 427 ,90 -35 427,90

0,00

0,00

0,00

68,67 0,00 -10 130,02 0,00 -10 $1,3s

-8 286,L4 -8 286,14

0,00

(4) 0,00 0,00 0,00 0,(x) 0,00

(5=1+2+3+4) 68,67 0,00 -10130,02 -8286,L4 -18347,49

Unidade Monetária: euros (€) Página 4
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lV. Demonstração dos Fluxos de Caixa nos períodos terminados em 31 de Dezembro de202t e 2020

RUBRICAS 3t1121202L 3t11212020

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Recebimento de clientes e utentes

Pa ga mentos a fornecedores

Paga mentos ao pessoa I

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

Efeito das diferenças de câmblo

Caixa eseus equivalentes no início do período

Caixa eseus equivalentes no fim do período

177'770,93

-170 576,32

-367 029,25

185 086,86

-167 871.,63

-386 936,54

Caixa gerada pelas operações -359 834,64

Pagamento/recebimento lmposto s/rendimento 0,00

Outros recebimentos/paga mentos 346 276,90

Fluxos da caixa actividades operacionair (f );!!.pf!
Fluxos de caixa das actividades de investimento

Paga mentos respeita ntes a :

Actlvos fixos ta ngíveis

Recebi mentos provenientes de:

Juros e rendimentos similares 0,00

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) 0,00

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebi mentos provenientes de:

Fi na nci a mentos obti dos

Paga mentos respeita ntes a :

Fi na nci a mentos obti dos

0utras operações de financiamento -t96,32

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) -L96,32

-369 721,31

0,00

363 220,78

-6 500,53

0,00

0,00

0,00

-13754,06 -6 500,53

16 980,01 23 480,s4

3 225,95 16 980,01

Unidade h4onetária: euros (€) Página 5
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V. Anexo (Notas) às Demonstrações Financeiras em 31 de
dezembro de 2O2L

Nota 1. Informação Geral

Designação da entidade: Coso do Menino Deus

Número de ldentificação Fiscal: 500 877 300

Sede: Rua Agostinho Lourenço, ne325 r/c

1000-010 LtsBoA

A Casa do menino de Deus, adiante designada por associação, é uma lnstituição

Particular de Solidariedade Social, sob a forma de associação, sem fins lucrativos.

Foi fundada na Paróquia de S. João de Deus, pela Conferência Vicentina Menino de

Deus. A associação tem como objetivos principais o apoio à infância e juventude.

Para realização dos seus objetivos, a associação mantem atividades de

estabelecimento de educação pré-escolar e centro de atividades de tempos livres.

Nota 2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 Enquadramento

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas no pressuposto da

continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da entidade e, em

todos os seus aspetos materiais, elaboradas em conformidade com as disposições

do SNC e respetiva Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades

do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei ne 36-A/2011, de

9 de março.

Até 3L de Dezembro de 20t1,, a entidade elaborou e aprovou, para efeito do

cumprimento da legislação vigente, demonstrações financeiras de acordo com o

PCIPSS- Plano de Contas das lnstituições Particulares de Solidariedade Social, e as

Diretrizes Contabilísticas, as quais foram revogadas com a entrada em vigor do

Decreto-Lei ns 36-A/201.1., de 9 de março. Assim, o exercício findo em 3L de

d,

Unidade ft/lonetária: euros (€) Página 6
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dezembro de2012 foi o primeiro exercício em que a Entidade adotou as N

Contabilísticas e de Relato Financeiro, para as Entidades do Setor Não Lucrativo.

Desta forma, as demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro

das disposições em vigor em Portugal (Portaria 1,051201.1., de 14 de março),

vertidos no anexo n.s L0 da Portaria n.e 986/2009, de 7 de setembro, e de acordo

com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas

interpretativas.

2.2 Adoção pela primeira vez da Norma Contabilística e de Relato Financeiro -
Empresas do Setor não Lucrativo

A transição da Norma Contabilística e de Relato Financeiro - Pequenas Entidades

para a Norma Contabilística e de Relato Financeiro - Empresas do Setor não

Lucrativo não afetou a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de

caixa relatados no presente relatório.

Nota 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 expetativas futuras, a entidade

continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a

necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas

operações. Para as entidades do Setor Não Lucrativo, este pressuposto não

corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à capacidade de

cumprir os seus fins estatutários.

Unidade ÍVIonetária: euros {€) Página 7
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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 concetual, 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" (Notas 17.4 e L7.1,1) e "Diferimentos"

(Nota L7.4).

3.1.3 Consistência de Apresentação

As demonstrações financeiras estão consistentes de um período para o outro,

quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão

origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse

caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é

proporcionada informação fiável e mais relevante.

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.

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 ativos e passivos serem relatados separadamente, assim

como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

Unidade lVlonetária: euros i€) Página B
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3.1.6 lnformação Comparativa

Pretende-se, nas demonstrações financeiras, divulgar a informação comparativa

com respeito ao período anterior. Respeitando o princípio da continuidade das

operações da entidade e procurando que as políticas contabilísticas sejam levadas

a efeito de maneira consistente ao longo do tempo, procedeu-se a alterações das

políticas contabilísticas, mas as quantias comparativas não foram afetadas pela

reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1Ativos Fixos Tangíveis e lntangíveis

os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de
produção, deduzido das depreciações e amortizações. 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 na forma pretendida, não

incluindo qualquer estimativa para custos de desmantelamento e remoção dos

ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos

mesmos, em que a entidade possa vir a incorrer.

os ativos que foram atribuídos a entidade a título gratuito encontram-se

mensurados ao valor comunicado pelo doador.

As despesas subsequentes que a entidade tenha com manutenção e reparação

dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridos, desde
que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

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, utilizando-se para o efeito as taxas máximas
definidas na Portaria 737/g1,, de29 agosto para os bens adquiridos antes de 1de
Janeiro de L989, no Decreto-Regulamentar z/90, de 1,2 de janeiro para bens

adquiridos entre 1" de janeiro de 1989 e 3L de dezembro de 2009 e no Decreto-
Regulamentar 25/2009, de L4 de setembro para bens adquiridos após l janeiro de

201'0, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos

É

Unidade Monetária: euros i€) Página 9
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bens. As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes per

vida útil estimada:

Grupo de Bens Taxas

Activos Fixos Ta ngíveis:

Equipamento Básico

Equipa mento de Tra nsporte

. Equipamento Administrativo

Outros Ativos Ta ngíveis

Activos Fixos I ntangíveis:

Softwa res 33,33%

Na falta de estimativa para os períodos de vida útil esperada, as taxas de

depreciação utilizadas correspondem às que se encontram na tabela anexa ao

Decreto Regulamentar ne 2512009, de 14 de setembro, aplicando-se esta aos bens

adquiridos a partir de 01.0L.2012.

3.2.2 Fundadores / Beneméritos / Patrocinadores I Doadores / Associados /
Membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de Fundadores /
Beneméritos / Patrocinadores / Doadores / Associados / Membros encontram-se

com saldo no final do período, sempre que se tenham vencido e possam ser

exigidas pela entidade, estando registados no ativo pela quantia realizável.

3.2.3 Clientes e Outras Contas a Receber

Os "Clientes" e as "Outros Contos a Recebel', encontram-se registadas pelo seu

custo, estando deduzidas no Balanço das Perdas por lmparidade, quando estas se

encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As"Perdos por lmparidode" 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.

d
{-

10,00% a 20,00%

2O,OO% a 25,00%

10,0o/o a 33,33o/o

IO,OO% a 25,00%

Unidade [Vlonetária: euros (€) Página 10
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Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente. N o entanto, na {-
situações em que a sua maturidade é superior a doze meses em relação à data de

Balanço, são exibidas como Ativos Não Correntes.

3.2.4 Outros Ativos e Passivos Financeiros

Os Afivos e Passivos Financeiros foram reconhecidos da forma que se encontra

prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor

Não Lucrativo (NCRF-ESNL), ou seja,"oo custo, entendido como o quantio nominal

dos direitos e obrigações controtuais envolvidos".

3.2.5 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Coixo e depósitos bancários" inclui os valores que estão em caixa, os

depósitos bancários e outros que possam ser imediatamente mobilizáveis sem

risco significativo de alterações de valor.

3.2.6 Fornecedores e Outras Contas a Pagar

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outras Contos o Pogot'' são

contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.7 Fundos Patrimoniais

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos

passivos.

Os"Fundos Potrimoniais" são compostos por:

a) fundos atribuídos pelos sócios da entidade ou terceiros;

b) fundos acumulados e outros excedentes.

3.2.8 Estado e Outros Entres Públicos

Nos termos do art.e 1-0s do Código do lmposto sobre o Rendimento das Pessoas

Coletivas (CIRC):

oL - Estõo isentos de IRC:

Unidade lVlonetária: euros {€) Página LL
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a) As pessoas coletivos de utilidode púbtica odministrotiva;

b) As instituições particulares de solidoriedode social, bem como os pessoas
coletivas àquelos legolmente equiporados; [Redaçõo dado pela Lei n.s 64-
8/20L7, de 30 de dezembro - OEI

c) As pessoos coletivos de mero utitidade púbtico que prossigom, exclusiva ou
predominantemente, fins científicos ou culturois, de coridade, ossistêncio,
beneficêncio, solidariedode sociol ou defesa do meio ombiente.

2 - A isençõo prevista no alínea c) do número anterior corece de reconhecimento
pelo Ministro das Finonços, o requerimento dos interessodos, mediante despocho
publicado no Diório do Repúblico, que define a respetiva amplitude, de harmonio
com os fins prosseguidos e as actividodes desenvolvidas paro a sua realizaçõo,
pelos entidades em causo e as informoções dos serviços competentes da Direcçõo-
Geral dos lmpostos e outros jutgodos necessórias.

3 - A isençdo previsto no n.e 7 nõo obronge os rendimentos empresoriais
derivados do exercício das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora
do ômbito dos fins estatutórios, bem como os rendimentos de títulos ao portodor,
nõo registados nem depositodos, nos termos da tegistaçõo em vigor, e é
condicionoda à observôncio continuado dos seguintes requisitos:

o) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de octividades dirigidas à
prossecuçõo dos fins que justificoram o respetivo reconhecimento da qualidade
de utilidade pública ou dos fins que justificorom a isençõo consoonte se trate,
respetivamente, de entidodes previstas nos olíneos a) e b) ou no alíneo c) do
n.9 7;

b) Afetaçõo oos fins referidos no oríneo onterior de, pelo menos, 50% do
rendimento globol líquido que serio sujeito a tributaçõo nos termos gerais, até
ao fim do 4'e período de tributaçõo posterior àquele em que tenho sido obtido,
solvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prozo de afetaçõo,
notificado ao diretor-geral dos impostos, ocompanhado da respetivo
fundamentaçdo escrita, oté ao último dio útit do l.s mês subsequente ao termo
do referido prazo;

c) lnexistêncio de qualquer interesse direto ou indíreto dos membros dos órgõos
estatutórios, por si mesmos ou por interposto pessoo, nos resultados do
exploraçõo dos octividodes económicas por elos prosseguidas.

4 - O nõo cumprimento dos requisitos referidos nos alíneas a) e c) do número
anterior determino o perda do isençõo, o portir do correspondente período de
tri buta çõ o, i ncl usive.

5 - Em coso de incumprimento do requisito referido no alínea b) do n.e 3, fico
suieita o tributoçõo, no 4.e período de tributoção posterior oo da obtençõo do
rendimento global líquido, a porte desse rendimento que deverio ter sido afeto oos
respetivos fins."

Y
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Assim, esta rubrica só reconhece os impostos sobre o rendimento sujei a ç
retenção na fonte e as contribuições obrigatórias para a Segurança Social.

3.2.9 lmparidade de Ativos Fixos Tangíveis e lntangíveis

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos

ativos fixos tangíveis e intangíveis da entidade com vista a determinar se existe

algum indicador de que possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é

estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos, a fim de determinar a

extensão da perda por imparidade. Os ativos intangíveis com vidas úteis

indefinidas ou ainda não disponíveis para uso, são sujeitos a testes de imparidade

com uma periodicidade anual, comparando a sua quantia escriturada com a sua

quantia recuperável.

A quantia recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa consiste no maior

de entre (i) o justo valor deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na

determinação do valor de uso, os f luxos de caixa f uturos estimados são

descontados usando uma taxa de desconto antes de impostos, que reflita as

expetativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos

específicos do ativo ou da unidade geradora de caixa, relativamente aos quais as

estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas.

Sempre que a quantia escriturada do ativo ou da unidade geradora de caixa for

superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A

perda por imparidade é registada, de imediato, na demonstração dos resultados

na rubrica de "Perdas por imporidode", salvo se tal perda compensar um

excedente de revalorização registado no "Fundo Potrimonial". Neste último caso,

tal perda será tratada como um decréscimo de revalorização.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é

registada quando há evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas já

não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida

na demonstração dos resultados na rubrica de " Reversões de perdas por

imparidode". A reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da

quantia que estaria reconhecida (líquida de depreciações), caso a perda não

tivesse sido registada.
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3.2.L0 Provisões

São reconhecidas provisões apenas quando a entidade tem: (i) uma obrigação

presente (legal ou construtiva), resultante dum acontecimento passado; (ii) é

provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos; e

(iii) o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor

estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação.

Tais estimativas são determinadas tendo em consideração os riscos e incertezas

associados à obrigação e são revistas na data de relato, sendo ajustadas quando

necessário, de modo a refletir a melhor estimativa nessa data.

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e

mensuradas como provisões. Existe um contrato oneroso quando a entidade é

parte integrante das disposições de um contrato, cujo cumprimento tem

associados custos que não é possível evitar e que excedam os benefícios

económicos derivados do mesmo.

É reconhecida uma provisão para reestruturação quando a entidade desenvolveu

um plano formal detalhado de reestruturação e iniciou a implementação do

mesmo ou anunciou as suas principais componentes aos afetados pelo mesmo. Na

mensuração da provisão para reestruturação são apenas considerados os

dispêndios que resultam diretamente da implementação do correspondente

plano, não estando, consequentemente, relacionados com as actividades

correntes da entidade.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras,

sendo divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos

englobando benefícios económicos não seja remota. Os ativos contingentes não

são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for

provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.

Nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2020 e 2019 não ocorreram eventos

suscetíveis do reconhecimento de provisões, nem da divulgação de passivos

contingentes.

Unidade lVlonetária: euros (€) Página 1"4
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3.z.LL Acontecimentos Subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação

adicional sobre condições que existiam a data do balanço ("adiusting events"l sáo

refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que

proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço

("non odjusting events") são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem

considerados materiais.

ntabilísti altera es nas estimativa

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em

pol íticas conta bil ísticas.

Nota 5. Ativos Fixos Taneíveis

5.1 Bens do domínio Público

As Demonstrações Financeiras não refletem quaisquer efeitos resultantes do

usufruto de "Ativos FixosTongíveis" do domínio público.

5.2 Bens do património histórico, artístico e cultural

A entidade não possui nem usufrui de quaisquer bens do património histórico,

artístico e/ou cultural.
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5.3 Restantes Ativos Fixos Tangíveis {.

ATTVOS FIXOS rarue íVelS em SLlDez/2Ozt
Terrenose Edificiose Equipamento

recursos outras Equipamento de Equipamento

naturais construções básico transporte Administrativo

Ou tro s

a cti vos fi xos

ta ngíve is

Outros

activos fixos

em curso Total

Activos

Saldo inicial
Aquisições

Alienações

Tra nsferências e a bates

Saldo final

233 67T,8L 35 159,84

0,00

0,00 28 643,64 2A 575,LL 0,00 326 050,40

0,oo

0,oo

0,oo

0,00 233 67L,8L 35 159,84 0,00 28 643,64 28 575,r1 0,00 326o5o,4o

Amortizações acumuladas

Saldo inicial
Depreciações do exercíci o

Alienações

Tra nsferências e a bates

Saldo final

0,00 L83 403,67

5 846,40

35 159,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 643,64

0,00

28 564,65

0,00

275 77t,8O

5 846,40

0,00

0,oo

0,00 Lag 250,07 35 159,84 0,00 28 643,64 28 564,65 0,oo 2aL 6L4,20

Activos líquidos 0,oo 44 42L,74 0,oo o,00 0,00 10,46 o,oo 44 432,20

ATIVOS FIXOS TANGíVE IS em 3L I DezI 2O2O

Terrenose Edificiose Equipamento

recursos outras Equipamento de

naturais construções básico transporte

Outros

Equipamento activos fixos

Administrativo tangívels

O utro s

activos fixos

em curso Total

Activos

Saldo inicial

Aquisições

Alienações

Tra nsferência s e a bates

Saldo final

233 67\AL 35 159,84 0,00 2A 68,64 28 575,LL 0,00 326 050,40

0,oo

0,oo

0,oo

0,oo 233 67L,AL 35 159,84 0,00 28 643,64 28 575,LL 0,00 326050,40

Amortizeções acumuladas

Saldo inicial

Depreciações do exercíci o

Alienações

Tra nsferências e a bates

Saldo final

0,00 t77 452,L8

5 95t,49

35 159,84

0,00

0,00

0,00

za 643,64

0,00

0,00

2A 564,65

0,00

269 420,3L

5 951,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 La3 403,67 35 1,59,84 0,00 2a 643,64 28 564,6s 0,00 275 77t,80

Activos líquidos 0,oo 50 268,t4 0,oo o,oo 0,00 Lo,46 0,oo 50 278,60

5.4 Propriedades de !nvestimento

No que concerne às "propriedades de lnvestimento", a entidade não possui

qualquer bem suscetível de ser reconhecido como tal.
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A Entidade não reconheceu "Ativos lntongíveis", quer do Domínio PÚblico, quer

Outros Ativos lntangíveis.

NqlaLLqeaçõe§

A entidade não detinha quaisquer ativos adquiridos com recurso à locação

financeira.

Nota 8. Custo de empréstimos obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente

reconhecidos como gastos à medida que são incorridos. Em 3L de Dezembro de

202L, a entidade não registava financiamentos obtidos.

Nota 9. lnventários

Em 31- de Dezembro de 202L e de 2020, a rubrica "lnventários" apresentava os

seguintes valores:

Matérias-Primas
3t/Lzl2O2t 3tlt2l2o2o

d,

Existência lnicial
Compras

Existência Final

276,21,

37 s60,18

3s9,39

6 996,70

31_ 30s,24

276,21,

Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 37 477,OO __38_025,?3

Nota 10. Rédito

Para os períodos de2021. e2020, foram reconhecidos os seguintes réditos:

3tlL2l2O2L 3LlL2l2O2O

Vendas

Prestação Serviços

Quotas, Pré Escolar, ATL

Subsídios, doações e outros
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos

Subsídios de outras entidades

Doações e Heranças

Outros rendimentos e ganhos

Juros, dividendos e outros

0,oo

182 940,73

1-82 940,73

348 t86,26
322 006,69

0,00

261_79,57

639,45

0,oo

0,00

185 086,86

185 086,86

352 540,98

343 335,98

0,00

9 205,00

4 356,78

o,oo

TOTAT 53L 766,44 541 984,62
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Nota 11. Provisões. passivos contingentes e ativos contingentes

No período de 2021., não ocorreram variações relativas a provisões, não tendo sido

reconhecidos Passivos contingentes, nem Ativos contingentes.

Nota 12. Subsídios

A 31 de Dezembro de 2O2t e de 2020, a entidade tinha na rubrica de "Subsídios," os

seguintes montantes:

3tlL2l2O2L 3ut2l2o2o
lnstituto da Segurança Social - Comparticipação

Educação Pré Escolar

Centro Ati .Tempos Livres c/Al imentação

ATL c/Ext. Horá rio c/Almoço

Autarquia - Junta Freguesia

Instituto da Segurança Social - Apoio Excecional à Família

322 006,69

243 220,02

1-7 381-,27

61_ 405,40

0,00

o,oo

343 L34,77

258 039,20

1,7 502,72

67 592,85

0,00

2OL,2L

TOTAT 322 006,69 343 335,98

A classificação dos montantes refletidos na rubrica "Subsídios" é realizada de acordo

com a NCRF L4 da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do

Sector Não Lucrativo (ESNL).

Nota 13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

No período de 2OZL, não houve necessidade de reconhecer alterações das taxas de

câmbio, porque para além do euro, não foi utilizada qualquer outra moeda.

Nota 14. lmposto o Rendimento

Não foi contabilizada qualquer retenção na fonte, por terceiros. A entidade encontra-

se isenta de lRC, ao abrigo do artigo 10s do CIRC.

Unidade lVlonetária: euros (€) Página L8
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Nota 15. Benefícios dos emoresados

Os gastos que a entidade incorreu com os funcionários nos exercícios de 2021, e 2O2O

foram os seguintes:

3tlt2l2o2L 311L2/2O2O

gl

Remunerações do Pessoa I

Enca rgos sobre remunerações

Seguro de acidentes de trabalho
Outros Gastos com o Pessoal

298 860,65

63 846,74

3 505,59

2 845,25

306 623,37

64 074,99

5 387,28

2 635,65

___3?8-12r,2e369 058,23

Nota 16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A entidade não apresenta quaisquer dívidas ao Estado em situação de mora.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei ne 41U91., de 17 de outubro,

informa-se que a situação da entidade perante a Segurança Social se encontra

regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

A entidade não dispõe nem é obrigada a dispor de Revisor Oficial de Contas.

Nota 17. Outras Informações

17.1 Fundadores / Beneméritos / Patrocinadores / Doadores / Associados /
Membros

Nos períodos de 2021" e2O2O, não ocorreram variações nas contas em referência.

L7.2 Outras contas a receber

A 31 de Dezembro de 202L e de 2020, a rubrica "Outras contas a receber"

registava os seguintes saldos:

3Llt2l202t 3Llt2l2O2O

TOTAL

Adiantamentos a Fornecedores lnvesti mentos

Devedores por Acréscimos de Rendimentos

Outros devedores

0,00

0,00

904,33

0,00

0,00

3 844,33

TOTAL 3 844,33

Unidade Monetária: euros (€)

9O4,33
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(,
17.3 Outros Ativos Financeiros

Nos períodos de 2021 e2O2O, o movimento nesta rubrica foi o seguinte

Outros Invest.
Financeiros

FCT Total

546,06

Saldo final 546,06 546,06

t7.4Caixa e Depósitos Bancários

Em 31- de Dezembro de202L e de 2020, a rubrica "Coixo e Depósitos Boncórios",

encontrava-se com os seguintes saldos:

3rlt2l2o2L 3tlL2l2O2O

Saldo inici al

Au me ntos

Diminuições

0,00

546,06

0,00

Caixa

Depósitos à ordem

Outros depósitos bancários

0,00

2 97s,95

250,00

0,00

1_6 730,O1_

250,00

TOTAT 3 225,95 16 980,01

17.5 Estado e Outros Entes Públicos

Nos exercícios de 2021e de 2020, a rubrica "Estodo e Outros Entes Públicos" está

repartida da seguinte forma:

3tlL2l2O2L 3tlt2l2o2o
Passivo

Retenção lmposto s/ Rendimento - IRS

Contribuições para a Segurança Social

TOTAL 33 290,L9 30 7!8,42

2 Z30,OO

31 060,19

5 703,60

25 01-4,82

Unidade Monetária: euros (€) Página 20
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17.9 Outras contas a pagar

Em 31 de Dezembro de 202L e de 2020, a rubrica "Outros contos o pogaf'

desdobra-se da seguinte forma:

3tlLzl2O2L 3uL2l2O2O

.§-

corrente corrente n/ corrente corrente

Pessoal

Remunerações a pagar

Outras operações

Credores por Acréscimos de gastos

Outros Credores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 1_7 6,80

0,00

0,00

0,00

47 205,78

0,00

TOTAL 0,o0 47 205,78 o,oo 45 L76,8O

L7.lO Fornecimentos e Serviços Externos

No período de 2021, e de 2020, a repartição dos "Fornecimentos e Serviços

Externos" foi a seguinte:

3Llt2l2o2t 3LllZlzOzO
Su bcontra tos

Traba I hos especi a I izados

Vigilância e segurança

Honorá ri os

Conservação e reparação

Serviços bancários

Ferramentas e utensíl ios de desgaste rápido

Material de escritório
Livros e documentação tecnica

El etri ci da de

Agua

Deslocações e estadas

Rendas e alugueres

Comuni ca çã o

Segu ros

Li mpeza, higi ene e conforto

TOTAL 140705,82 127 548,63

65 507,88

6 41,7,OO

545,50

27 1,44,75

7 017,15

L48,22

4 485,O4

3 730,73

0,00

3 396,66

4 1-97,49

109,05

3 158,90

1244,23
2 227 ,O4

1"1- 376,1-8

6L 076,02

6 888,00

646,20

24 580,43

t 137,75

1,63,1,6

2 3s6,39

4 255,2L

33,70

4 362,4s

4 41,6,31

70,1-5

5 678,53

1239,O2

1_ 096,32

9 548 99
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L7.LL Outros Passivos Financeiros

Nos períodos de 202L e 2020, a entidade não detinha "Outros Passivos

Finonceiros".

L7.12 Outros Rendimentos e Ganhos

A rubrica "Outros Rendimentos e Gonhos" encontra-se repartida da seguinte

forma:

3LlL2l2O2t 3tlt2l2O2O
Rendi mentos Supl ementa res (Donati vos )

Correções relativas a períodos anteriores

Outros Rendimentos e Ganhos

o,o0

0,00

44,92

0,00

0,00

2 447,87

TOTAT 44,92 2 447,87

L7.L3 Outros Gastos e Perdas

A rubrica "Outros Gostos e Perdos" encontra-se repartida da seguinte forma:

3tlL2|2O2L 3LlL2|2O2O

lmpostos

Outros não especificados

4 425,68

252,99

6,54

17,O8

TOTAL 4 678,67 23,62

L7.14 Acontecimentos após a data de Balanço

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

significativo nas Demonstrações Financeiras a 3l- de dezembro de2O2L.

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

registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.
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Lisboa, 24 de março de 2022

O Contabilista Certificado

As Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020

foram aprovadas pela Direção.

Lisboa, 24 de março de 2022

A Direção

Ful,\c\ o€,? M"nB
"pÀl-a-

Ê: o- À-o Qoe-- \"R.Y

/fu.*e r^/^^ ht-r*
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