Rel at óri o e Cont as

2017

A criança une-nos. O futuro desafia-nos.

Há mais de 100 anos a partilhar solidariedade.

Rua Pedro Álvares Cabral, s/n
7800-509 Beja
NIF: 501 400 664
Tel.: 284 31 33 20 / 21
Fax: 284 31 33 29
E-mail: centro.infantil@mail.telepac.pt

Há mais de 100 anos a partilhar solidariedade

Centro Infantil Coronel Sousa Tavares

Relatório e contas de 2017
Índice
1. RELATÓRIO DE GESTÃO ....................................................................................... 4
1.1
Enquadramento.................................................................................................................. 4
1.1.1
Missão ................................................................................................................................... 4
1.1.2
Visão ...................................................................................................................................... 4
1.1.3
Valores ................................................................................................................................... 4
1.1.4
Objetivos................................................................................................................................ 4
1.1.5
Respostas sociais ................................................................................................................... 5
1.2
Atividades desenvolvidas e posicionamento atual ............................................................... 5
1.3
Evolução previsível ............................................................................................................. 5
1.4
Principais riscos e incertezas ............................................................................................... 6
1.5
Recursos humanos, utentes e apoio à comunidade .............................................................. 6
1.6
Utentes por resposta social ................................................................................................. 8
1.7
Outros elementos de relevo ................................................................................................ 9

2. CONTAS .........................................................................................................10
2.1
Balanço ............................................................................................................................ 10
2.2
Demonstração dos resultados por naturezas ..................................................................... 11
2.3
Demonstração dos resultados por naturezas e por respostas sociais .................................. 11
2.4
Demonstração dos fluxos de caixa..................................................................................... 12
2.5
Demonstração das alterações aos fundos patrimoniais ...................................................... 12
2.6
Anexo às contas................................................................................................................ 13
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE ..................................................................................................................... 13
REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ........................................... 14
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS ....................................................................................................... 15
FLUXOS DE CAIXA ..................................................................................................................................... 17

Relatório & Contas de 2017

Página 2 de 25.

Há mais de 100 anos a partilhar solidariedade

Centro Infantil Coronel Sousa Tavares

POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS ....................................... 18
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS ........................................................................................................................... 18
ATIVOS INTANGÍVEIS ................................................................................................................................. 19
LOCAÇÕES .............................................................................................................................................. 19
CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ............................................................................................................ 20
INVENTÁRIOS .......................................................................................................................................... 20
RÉDITOS ................................................................................................................................................. 20
PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES....................................................................... 21
SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO ......................................................................................... 21
EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO ............................................................................................. 22
IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO ............................................................................................................... 22
INSTRUMENTOS FINANCEIROS .................................................................................................................... 22
BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS ................................................................................................................... 23
OUTRAS INFORMAÇÕES............................................................................................................................. 23

Relatório & Contas de 2017

Página 3 de 25.

Há mais de 100 anos a partilhar solidariedade

1.

Centro Infantil Coronel Sousa Tavares

Relatório de Gestão
1.1 Enquadramento
Pelo presente relatório de gestão e respetivas contas, vem a Direção do Centro Infantil Coronel
Sousa Tavares dar conhecimento aos sócios e a terceiros que com a Instituição têm relações, dos
aspetos que consideram relevantes, relacionados com a atividade desenvolvida no exercício
económico de 2017.
Em 2017, e à semelhança dos anos anteriores, a instituição apoiou quase cinco centenas de
crianças distribuídas pelas respostas sociais Creche, Ensino Pré-escolar, Centro de Atividades de
Tempos Livres – CATL (Sede), Centro de Atividades de Tempos Livres – CATL (A Escola), Centro de
Acolhimento Temporário (A Buganvília) e Casa Pia de Beja.

1.1.1 Missão
Educar a criança, apoiar a família e, com a comunidade, construir o futuro assente numa
história de referência.

1.1.2 Visão
Prestar serviços de qualidade reconhecida, alargando e diversificando serviços disponíveis,
garantindo a sustentabilidade, o cumprimento de requisitos legais e a resposta às necessidades da
comunidade.

1.1.3 Valores
Rigor, respeito, colaboração, afetividade, transparência e solidariedade.

1.1.4 Objetivos
Os nossos objetivos foram e são:
Contribuir para o desenvolvimento integral das crianças, através do
aproveitamento das suas potencialidades;
Apoiar a família de modo a permitir a conciliação da vida profissional dos pais
com o acompanhamento das crianças;
Desenvolver o espírito de iniciativa, capacidade criativa, bem como sentido de
responsabilidade e de organização;
Apoiar as crianças em situação de risco social.
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1.1.5 Respostas sociais
Para concretização dos objetivos enunciados, a instituição desenvolveu atividades tal como no
anterior e nas seguintes respostas sociais:
Creche (crianças dos 0 meses aos 3 anos);
Estabelecimento de Educação Pré-escolar (crianças dos 3 aos 6 anos);
Atividades e Tempos Livres – Sede (crianças dos 6 aos 12 anos);
Atividades e Tempos Livres – “A Escola” (crianças dos 6 aos 12 anos);
Casa de Acolhimento Temporário “A Buganvília” (crianças dos 0 aos 12 anos);
Casa Pia (rapazes até aos 18 anos).

1.2 Atividades desenvolvidas e posicionamento atual
O Centro Infantil Coronel Sousa Tavares continua a apresentar um posicionamento consistente
em todas as atividades que desenvolve, situação que reflete o reconhecimento da qualidade do
serviço prestado, por parte da comunidade que serve.
O ano 2017 foi um ano centrado no reequilíbrio financeiro desta instituição centenária que,
embora ainda continue a presentar resultados líquidos negativos, facto é que tendem para zero.
Neste ano foi possível aumentar ligeiramente o valor da contrapartida das famílias e,
simultaneamente, reduzir gastos, particularmente ao nível da conta de fornecimentos e serviços
externos.
Neste ano foi igualmente possível transitar sem empréstimos bancários.
A Instituição desenvolveu as mesmas respostas sociais que desenvolveu em anos anteriores,
sem variações significativas, quer na dimensão do serviço aos utentes, quer no domínio dos
recursos utilizados.

1.3 Evolução previsível
O princípio da continuidade afigura-se assegurado, com um nível de desempenho similar ao
verificado no ano anterior.
O Centro Infantil Coronel Sousa Tavares continuará a ter em 2018 uma procura próxima
daquela que tem tido. No entanto a impossibilidade de aumentar os rendimentos limitará os gastos,
bem como os investimentos de reposição de ativos tangíveis, situação que se irá manter e tal como
nos anos anteriores.
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1.4 Principais riscos e incertezas
A instituição continua a ter as infraestruturas, nomeadamente edifícios, construídos em
conformidade com os normativos legais vigentes à data da construção, cuja conservação e
adaptação tem sido feita com enorme esforço, e por parte das várias Direções.
Globalmente entende-se que se mantêm os riscos e incertezas já identificados nos exercícios
económicos anteriores, nomeadamente os decorrentes da incapacidade de repor ativos tangíveis,
bem como da não diminuição da procura.

1.5 Recursos humanos, utentes e apoio à comunidade
O Centro Infantil Coronel Sousa Tavares continuou a empregar 109 pessoas, tal como no
exercício transato. A distribuição do pessoal por resposta social foi a que seguidamente se enuncia.
Tabela(s) 1 – Pessoal
N.º de
pessoas

%

Creche (CRES)

25

22,94%

Ensino Pré-Escolar (PESC)

20

18,35%

Actividades de Tempos Livres (CATL Sede)

13

11,93%

Actividades de Tempos Livres (CATL "A Escola")

4

3,67%

Casa Pia (CPIA)

24

22,02%

Valência / Resposta Social

Centro de Acolhimento Temporário "A Buganvília" (CAT)

23

21,10%

Total

109

100,00%

Creche (CRE)

N.º de
pessoas

Imputação

Educadoras de Infância

6

6,00

Diretora Pedagógica (Comum à Creche, Pré-Escolar, CATL Sede CATL "A Escola" )

1

0,10

Ajudantes de Ação Educativa

12

12,00

Técnica Sup. Higiene Alimentar (Comum à Creche, Pré-Escolar e CATL Sede)

1

0,33

Escrturário de 1ª. (Comum à Creche, Pré-Escolar e CATL Sede e CATL "A Escola")

1

0,25

Cozinheira (Comum à Creche, Pré-Escolar e CATL Sede)

2

0,67

Ajudantes de Cozinheira (Comum à Creche, Pré-Escolar)

1

0,50

Ajudantes de Cozinheira (Comum à Creche, Pré-Escolar e CATL "A Escola")

1

0,34

Trabalhador Auxiliar Serviços Gerais (Comum à Creche, Pré-Escolar e CATL "A Escola")

1

0,33

Trabalhador Auxiliar Serviços Gerais (Comum à Creche, Pré-Escolar)

6

3,00

Chefe de Seção Administrativa ( Comum à Creche. Pré-Escolar, CATL Sede, Casa Pia e Cat)

1

0,20

Escriturária de 1ª. ( Comum à Creche, CATL Sede, Casa Pia e Cat)

1

0,25

Técnica Sup. Administrativa Financeira de 1ª (Comum à Creche, CATL Sede, C.Pia Cat.)

1

0,25

Professor de Educação Física (Comum á Creche, Pré-Escolar, CATL Sede e CATL "A Escola" C.Pia)

1

0,20

Professor de Música ( Comum à Creche, Pré-Escolar, CATL Sede e CATL "A Escola, Cat C.Pia"

1

0,17

Professora de Dança Criativa ( Comum á Creche Pré- Escolar, CATL Sede e CATL "A Escola"

1

0,25

Lavadeira (Comum à Creche, Pré-Escolar)

1

0,50

39

25,34

Sub total
Total
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N.º de
pessoas

Imputação

Educadora de Infância

6

6,00

Diretora Pedagógica (Comum à Creche, Pré-Escolar, CATL Sede CATL "A Escola" )

1

0,60

Ajudante de Ação Educativa

6

6,00

Técnica Sup. Higiene Alimentar (Comum à Creche, Pré-Escolar e CATL Sede)

1

0,33

Motorista (Comum ao Pré-Escolar, CATL Sede,Casa Pia e Cat e CATL "A Escola")

1

0,20

Cozinheira (Comum à Creche, Pré-Escolar e CATL Sede)

2

0,67

Ajudante de Cozinheira (Comum à Creche, Pré-Escolar)

1

0,50

Ajudante de Cozinheira (Comum à Creche, Pré-Escolar e CATL "A Escola")

1

0,33

Trabalhador Auxiliar - Serviços Gerais (Comum à Creche e Pré-Escolar)

6

3,00

Trabalhador Auxiliar - Serviços Gerais (Comum à Creche, Pré-Escolar e CATL "A Escola))

1

0,33

Lavadeira (Comum à Creche, Pré-Escolar)

1

0,50

Chefe de Seção Administrativa (Comum à Creche, Pré-Escolar, CATL Sede, Casa Pia e CAT)

1

0,20

Escriturário de 1ª. (Comum à Creche, Pré-Escolar e CATL Sede e CATL "A Escola")

1

0,25

Professor de Música ( Comum à Creche, Pré-Escolar, CATL Sede e CATL "A Escola, C.Pia Cat)

1

0,17

Professora de Dança Criativa ( Comum á Creche, Pré- Escolar, CATL Sede e CATL "A Escola"

1

0,25

Professor de Educação Física (Comum à Creche, Pré-Escolar, CATL Sede e CATL "A Escola" e C.Pia)

1

0,20

Sub total

32

19,53

Ensino Pré-Escolar (PESC)

Total

20

N.º de
pessoas

Imputação

Diretora Pedagógica (Comum à Creche, Pré-Escolar, Catl Sede e Catl "A Escola")

1

0,2

Ajudante de Ação Educativa

6

6

Trabalhador Auxiliar - Serviços Gerais

1

1

Motorista (Comum ao Pré-Escolar, Catl Sede,Catl "A Escola" Casa Pia e Cat)

1

0,2

Chefe de Seção Administrativa (Comum à Creche, Pré-Escolar, Catl Sede, Casa Pia e Cat )

1

0,2

Escriturária de 1ª. (Comum à Creche, Catl Sede, Casa Pia e Cat )

1

0,25

Escriturário de 1ª.(Comum à Creche, Pré-Escolar e Catl Sede e Catl "A Escola")

1

0,25

Cozinheira (Comum à Creche, Pré-Escolar e Catl Sede)

2

0,67

Ajudante de Cozinheira (Comum ao CATL Sede)

1

1,00

Técnica Sup. Higiene Alimentar (Comum à Creche, Pré-Escolar e Catl Sede)

1

1,00

Animadora Sócio-Cultural (Comum ao Catl Sede e Catl "A Escola")

1

0,90

Professor de Música ( Comum à Creche, Pré-Escolar, Catl Sede e Catl "A Escola", C.Pia e Cat)

1

0,17

Professora de Dança Criativa ( Comum á Creche Pré- Escolar, Catl Sede e Catl "A Escola"

1

0,25

Professor de Matemática (Comum ao Catl Sede e Catl "A Escola")

1

0,50

Técnica Sup. Administrativa Financeira de 1ª (Comum à Creche, CATL Sede, C.Pia Cat.)

1

0,25

Professor de Educação Física (Comum á Creche, Pré-Escolar, Catl Sede e Catl "A Escola",C.Pia)

1

0,20

22

13,04

Actividades de Tempos Livres (ATL Sede)

Sub total
Total

Actividades de Tempos Livres (ATL "A Escola")

13

N.º de
pessoas

Imputação

Ajudante de Ação Educativa(CATL "A Escola")

2

2

Trabalhador Auxiliar - Serviços Gerais (Comum à Creche, Pré-Escolar, e CATL "A Escola")

1

0,33

Escriturário de 1ª. (Comum à Creche, Pré-Escolar, CATL Sede e CATL "A Escola")

1

0,25

Motorista (Comum ao Pré-Escolar, CATL Sede,CATL "A Escola" Casa Pia e Cat)

1

0,2

Professor de Educação Física (Comum à Creche, Pré-Escolar, CATL Sede e CATL "A Escola" C.Pia)

1

0,2

Professor de Música ( Comum à Creche, Pré-Escolar, CATL Sede e CATL "A Escola",C.Pia Cat)

1

0,17

Professor de Matemática (Comum ao CATL Sede e CATL "A Escola")

1

0,5

Professora de Dança Criativa ( Comum á Creche, Pré- Escolar, CATL Sede e CATL "A Escola"

1

0,25

Diretora Pedagógica (Comum à Creche, Pré-Escolar, CATL Sede e CATL "A Escola")

1

0,1

Ajudante de Cozinheira (Comum à Creche, Pré-Escolar e CATL "A Escola")

1

0,33

Animadora Sócio-Cultural (Comum ao Catl Sede e Catl "A Escola")
Sub total
Total
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N.º de
pessoas

Imputação

Assistente Social

1

1,00

Diretora Técnica

1

1,00

Motorista (Comum ao Pré-Escolar, Catl Sede, Catl "A Escola", Casa Pia e Cat)

1

0,20

Encarregada Geral - Serviços Gerais

1

1,00

Ajudante de Ação Educativa

9

9,00

Cozinheira

2

2,00

Ajudantes de Cozinheira

1

1,00

Trabalhadores Auxiliares - Serviços Gerais

5

5,00

Lavadeira

1

1,00

Psicopedagoga

1

1,00

Psicóloga

1

1,00

Chefe de Seção Administrativa (Comum à Creche, Pré-Escolar, Catl Sede, Casa Pia e Cat)

1

0,20

Técnica Sup. Administrativa Financeira de 1ª (Comum à Creche, CATL Sede, C.Pia Cat.)

1

0,25

Escriturária de 1ª. (Comum à Creche, Catl Sede, Casa Pia e Cat)

1

0,25

27

23,90

Casa Pia (CPIA)

Sub total
Total

24

N.º de
pessoas

Imputação

Diretora Técnica

1

1,00

Assistente Social

2

2,00

Encarregada Geral - Serviços Gerais

1

1,00

Cozinheiras

2

2,00

Ajudante de Cozinheira

1

1,00

Ajudante de Ação Educativa

12

12,00

Trabalhador Auxiliar - Serviços Gerais

2

2,00

Lavadeira

1

1,00

Motorista (Comum ao Pré-Escolar, Catl Sede, Catl "A Escola", Casa Pia e Cat)

1

0,20

Técnica Sup. Administrativa Financeira de 1ª (Comum à Creche, CATL Sede, C.Pia Cat.)

1

0,25

Escriturária de 1ª. (Comum à Creche, Catl Sede, Casa Pia e Cat)

1

0,25

Chefe de Seção Administrativa (Comum à Creche, Pré-Escolar, Catl Sede, Casa Pia e Cat)

1

0,20

26

22,9

Centro de Acolhimento Temporário “A Buganvília” (CAT)

Sub total
Total

23

1.6 Utentes por resposta social
Tabela 2 – Utentes
N.º de
utentes

%

Creche (CRES)

106

22,41%

Ensino Pré-Escolar (PESC)

139

29,39%

Actividades de Tempos Livres (CATL Sede)

144

30,44%

Actividades de Tempos Livres (CATL "A Escola") *

24

5,07%

Casa Pia (CPIA)

35

7,40%

Centro de Acolhimento Temporário "A Buganvília" (CAT)

25

5,29%

473

100,00%

Valência

Total

Os valores apresentados enunciam um aumento total de 13 utentes, comparativamente ao ano
anterior.
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1.7 Outros elementos de relevo
A distribuição de pessoal não sofreu alterações significativas, comparativamente ao ano
anterior é a verificável no gráfico seguinte.

Constituem também anexos ao presente Relatório de Gestão, ainda que não integrados, os
relatórios de natureza técnica e/ou pedagógica, desenvolvidos no ano letivo 2016/2017,
respeitantes às respostas sociais Creche (CRES), Ensino Pré-Escolar (PESC), Atividades de Tempos
Livres (ATL “Sede” e "A Escola"), bem como relatório de atividades do Centro de Acolhimento
Temporário “A Buganvília” (CAT) e relatório de atividades da Casa Pia (CPIA).
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Contas
2.1 Balanço
Centro Infantil Coronel Sousa Tavares
Ba l a nço em 31 de dezembro de 2017
RUBRICAS

Uni da de monetá ri a (1)
NOTAS

DATAS
31-12-2017

31-12-2016

ACTIVO
Activo não corrente
3 / 5.1

Acti vos fi xos ta ngívei s

867.673,99

937.598,90

578,61

578,61

0,00

713,28

Bens do pa tri móni o hi s tóri co e cul tura l
Propri eda des de i nves ti mento

17.2

Acti vos i nta ngívei s

15.0

Inves ti mentos fi na ncei ros

17.1

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

0,00

0,00

868.252,60

938.890,79

Activo corrente
9.1

Inventá ri os

15.1

Cl i entes
Adi a nta mentos a fornecedores

8.197,32

4.007,66

19.954,56

13.872,13

109,90

Es ta do e outros entes públ i cos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
15.1 / 17.4

Outra s conta s a receber
Di feri mentos

17.6

Outros a cti vos fi na ncei ros

15.3

Ca i xa e depós i tos ba ncá ri os

17.5

Total do activo

932,16
1.402,34

734,79

47.932,62

35.106,25

78.528,90

53.720,83

946.781,50

992.611,62

340.060,30

340.060,30

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos
Res ul ta dos tra ns i ta dos
Outra s va ri a ções nos fundos pa tri moni a i s
Resultado líquido do período
Total do fundo de capital

(145.781,47)

(392,19)

414.367,85

427.918,48

608.646,68

767.586,59

(5.264,85)

(145.389,28)

603.381,83

622.197,31

37.665,46

41.458,58

Passivo
Passivo corrente
Fornecedores

15.2

Adi a nta mentos de cl i entes

15.1

Es ta do e outros entes públ i cos

17.3

612,54
102.618,06

85.366,61

203.116,15

217.976,58

343.399,67

370.414,31

343.399,67

370.414,31

946.781,50

992.611,62

8.1

Fi na nci a mentos obti dos

15.2 / 17.4

Outra s conta s a pa ga r

25.000,00

Outros pa s s i vos fi na ncei ros

0,00
Total do passivo

Total dos fundos patrimoniais e do passivo
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2.2 Demonstração dos resultados por naturezas
Centro Infantil Coronel Sousa Tavares
Demons tra çã o dos Res ul ta dos por Na tureza s
Período fi ndo em 31 de dezembro de 2017

Uni da de monetá ri a (1)

RENDIMENTOS E GASTOS

PERÍODOS

NOTAS

31-12-2017

31-12-2016

10.1

499.998,12

455.437,27

... ISS, IP - Centro Di s tri ta l

12.1

1.609.878,03

1.598.718,95

... Outros

12.1

5.435,25

5.956,35

(133.696,28)

(143.543,14)

Venda s e s ervi ços pres ta dos

+

Subs ídi os , doa ções e l ega dos à expl ora çã o

+

9.1

Cus to da s merca dori a s vendi da s e da s ma téri a s cons umi da s

-

Forneci mentos e s ervi ços externos

-

Ga s tos com o pes s oa l

-

16.1

Outros rendi mentos e ga nhos

+

10.1

93.469,35

127.312,25

Outros ga s tos e perda s

-

17.7

(7.411,75)

(10.499,16)

68.011,11

(58.168,88)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

(207.287,10)

(248.666,47)

(1.792.374,51)

(1.842.884,93)

=

Ga s tos /revers ões de depreci a çã o e de a morti za çã o

-/+

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

6.1

=

Juros e rendi mentos s i mi l a res obti dos

+

10.1

Juros e ga s tos s i mi l a res s uporta dos

-

8.1

(70.644,01)

(84.177,85)

(2.632,90)

(142.346,73)

0,49

2,89

(2.632,44)

(3.045,44)

Resultado antes de impostos

=

(5.264,85)

(145.389,28)

Resultado líquido do período

=

(5.264,85)

(145.389,28)

(1) - Euro.

2.3 Demonstração dos resultados por naturezas e por respostas sociais
Centro Infantil Coronel Sousa Tavares
Demons tra çã o dos Res ul tados por Na tureza s
Período fi ndo em 31 de dezembro de 2017

Uni da de monetári a (1)
31-12-2017

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

CATL
"Sede"

CATL "A
Escola"

Creche

Pré-Escolar

10.1

154.810,43

168.576,71

144.772,74

31.838,24

... ISS, IP - Centro Di s tri tal

12.1

353.039,61

369.364,68

111.159,54

14.374,68

... Outros

12.1

2.742,91

9.1

(23.350,00)

(30.078,75)

(29.028,23)

(26.623,36)

(41.014,10)

(38.714,78)

Venda s e s ervi ços pres tados

+

Subs ídi os , doa ções e l ega dos à expl ora çã o

+

Cus to da s merca dori a s vendi da s e da s ma téri a s cons umi da s

-

Forneci mentos e s ervi ços externos

-

Ga s tos com o pes s oa l

-

16.1

Outros rendi mentos e ga nhos

+

10.1

Outros ga s tos e perda s

-

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Ga s tos /revers ões de depreci a çã o e de a mortiza çã o
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

=
-/+
=

(406.180,75) (424.499,66) (187.410,18)

Casa Pia

CAT

Total
499.998,12

462.940,32

298.999,20

975,00

1.717,34

1.609.878,03
5.435,25

(3.720,83)

(41.509,29)

(6.009,18)

(133.696,28)

(5.318,06)

(58.568,69)

(37.048,11)

(207.287,10)

(56.116,03) (355.475,72) (362.692,17) (1.792.374,51)

7.293,27

9.083,52

8.119,14

2.592,09

22.975,68

43.405,65

93.469,35

(926,19)

(667,99)

(451,87)

(1,91)

(4.734,25)

(629,54)

(7.411,75)

60.805,92

50.764,41

(11.857,18)

(14.955,00)

(12.069,81)

8.446,36 (16.351,82)
(346,06)

48.948,74

35.809,41

(3.623,45)

(16.697,88)

Juros e rendi mentos s i mi l a res obtidos

+

10.1

0,49

Juros e ga s tos s i mi l a res s uportados

-

8.1

(607,89)

(773,77)

(744,67)

(97,04)

26.603,05 (62.256,81)
(3.769,96)

68.011,11

(27.646,00)

(70.644,01)

22.833,09 (89.902,81)

(2.632,90)
0,49

(22,85)

(386,22)

(2.632,44)

Resultado antes de impostos

=

48.341,34

35.035,64

(4.368,12)

(16.794,92)

22.810,24 (90.289,03)

(5.264,85)

Resultado líquido do período

=

48.341,34

35.035,64

(4.368,12)

(16.794,92)

22.810,24 (90.289,03)

(5.264,85)

(1) - Euro.
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2.4 Demonstração dos fluxos de caixa
Centro Infantil Coronel Sousa Tavares
Demons tra çã o (i ndi vi dua l /cons ol i da da ) dos Fl uxos de Ca i xa
Período fi ndo em 31 de dezembro de 2017

Uni da de monetári a (1)
PERÍODOS

RUBRICAS

31-12-2017

31-12-2016

Fl uxos de ca i xa da s a ctivi da des opera ci ona i s - método di recto
Recebi mentos de cl i entes e utentes

+

478.003,56

Pa ga mento de a poi os

-

(4.453,00)

(4.944,00)

Pa ga mentos a fornecedores

-

(314.708,71)

(372.011,46)

Pa ga mentos a o pes s oa l

-

(1.692.207,02) (1.711.452,23)

+ / - (1.533.365,17) (1.641.492,04)

Ca i xa gera da pel a s opera ções
Outros recebi mentos /pa ga mentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais

446.915,65

(1)

+/-

1.586.356,23

1.616.227,81

+/-

52.991,06

(25.264,23)

-

(13.642,74)

(12.156,67)

Fl uxos de ca i xa da s a ctivi da des de i nves timento
Pa ga mentos res pei tantes a :
Activos fi xos tangívei s
Recebi mentos proveni entes de:
Activos fi xos tangívei s

+

Inves timentos fi na ncei ros

+

1.110,00

Juros e rendi mentos s i mi l a res

+

0,49

2,89

+/-

(12.532,25)

(5.153,78)

+

22.500,00

100.000,00

-

(47.500,00)

(75.000,00)

Fluxos de caixa das actividades de investimento

(2)

7.000,00

Fl uxos de ca i xa da s a ctivi da des de fi na nci a mento
Recebi mentos proveni entes de:
Fi na nci a mentos obtidos
Pa ga mentos res pei tantes a :
Fi na nci a mentos obtidos

-

(2.632,44)

(3.045,62)

+/-

(27.632,44)

21.954,38

(1 + 2+ 3) + / -

Juros e ga s tos s i mi l a res
Fluxos de caixa das actividades de financiamento

(3)

12.826,37

(8.463,63)

Ca i xa e s eus equi va l entes no i níci o do período

...

35.106,25

43.569,88

Ca i xa e s eus equi va l entes no fi m do período

...

47.932,62

35.106,25

Variação de caixa e seus equivalentes

(1) - Euro.

2.5 Demonstração das alterações aos fundos patrimoniais
Centro Infantil Coronel Sousa Tavares
Demons tra çã o da s Al tera ções nos Fundos Pa tri moni a i s no período n-1 (pos i çã o em 31-12-2016)

Uni da de monetá ri a (1)

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

DESCRIÇÃO
Fundo s

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1

340.060,30

Resultado s
transitado s

(392,19)

Outras
variaçõ es no s
fundo s
patrimo niais

427.918,48

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N-1

340.060,30

(392,19)

427.918,48

Resultado
líquido do
perío do

To tal

0,00

767.586,59

(145.389,28)

(145.389,28)

(145.389,28)

622.197,31

(1) - Euro.
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Centro Infantil Coronel Sousa Tavares
Demons tra çã o (i ndi vi dua l /cons ol i da da ) da s Al tera ções nos Fundos Pa tri moni a i s no período n (pos i çã o em 31-12-2017)

(1)

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

DESCRIÇÃO

Fundo s

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N

340.060,30

Resultado s
transitado s

(392,19)

Outras
variaçõ es no s
fundo s
patrimo niais

427.918,48

Resultado
líquido do
perío do

(145.389,28)

To tal

622.197,31

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outra s a l tera ções reconheci da s nos fundos pa tri moni a i s

(145.389,28)
340.060,30

(145.781,47)

427.918,48

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

145.389,28

0,00

0,00

622.197,31

(5.264,85)

(5.264,85)
616.932,46

RESULTADO EXTENSIVO
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Subs ídi os , doa ções e l ega dos

(13.550,63)

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N (31-12-2017, ESNL)

(13.550,63)

0,00

0,00

(13.550,63)

(5.264,85)

(18.815,48)

340.060,30

(145.781,47)

414.367,85

(5.264,85)

603.381,83

(1) - Euro.

2.6 Anexo às contas
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
1.1 Designação da entidade
Centro Infantil Coronel Sousa Tavares
1.2 Sede social
Rua Pedro Álvares Cabral, s/n, 7800-509 Beja
1.3 Número de identificação fiscal
501 400 664
1.4 Código de atividade económica – CAE – (principal)
80 101
1.5 Natureza da atividade
Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sob a forma
jurídica de Associação, que se dedica à educação e acolhimento de
crianças e jovens.
1.6 Período abrangido pelas demonstrações financeiras
Entre os dias 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano 2017.
1.7 Abrangência das demonstrações financeiras
Entidade individual (sem enquadramento em nenhum grupo).
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1.8 Moeda usada
Euro.

REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o
regime de normalização contabilística para as entidades do sector
não lucrativo (SNC-ESNL). O SNC-ESNL foi inicialmente regulado
pela Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março, diploma que aprovou
os modelos de demonstrações financeiras a apresentar pelas
entidades que apliquem o regime contabilístico ESNL, pela Portaria
n.º 106/2011, de 14 de Março, diploma que aprovou o código de
contas específico e o Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de Março,
diploma que publicou a norma contabilística e de relato financeiro
para as entidades do sector não lucrativo, diplomas atualizados
pela Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho e pelo Aviso n.º
8259/2015, de 29 de julho.
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os
registos contabilísticos da Entidade, tendo ainda em conta as
seguintes bases de preparação: continuidade; regime da
periodização económica; consistência; materialidade e agregação;
não compensação.
2.2 Indicação e justificação das disposições do SNC-ESNL que, em casos
excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas
demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma
imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da
entidade
Na preparação das presentes demonstrações financeiras não
foram excecionalmente derrogadas quaisquer disposições do SNCESNL tendo em vista a necessidade de as mesmas darem uma
imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos
resultados.
2.3 Indicação e comentário das contas do Balanço e da Demonstração dos
Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício
anterior
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Os valores constantes do Balanço são comparáveis, nos aspetos
significativos, com os valores do período findo a 31-12-2016,
contudo, ao nível da demonstração de resultados a comparação
impõe prudência, consequência de, em 2016, ter sido efetuada a
especialização do subsídio de férias a pagar em 2017, situação que
apenas em 2017 estabilizou e que motiva uma diferença
significativa entre os resultados líquidos de 2016 e de 2017.
2.4 Erros cometidos segundo os PCGA anteriores, as reconciliações exigidas nos
parágrafos anteriores, devem distinguir entre a correção desses erros e as
alterações às políticas contabilísticas
Foram corrigidos os erros relativos a períodos anteriores, nos
montantes verificáveis no quadro seguinte.
RUBRICAS

2017

2016

OUTROS GASTOS E PERDAS
Correcções rel a ti va s a períodos a nteri ores

1.710,38

801,00

3.324,74

39.547,69

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
Correcções rel a ti va s a períodos a nteri ores

As correções efetuadas aos gastos resultaram essencialmente da
anulação de faturas indevidamente emitidas ou cuja apresentação
foi extemporânea.
As correções efetuadas não resultaram de alterações às políticas
contabilísticas.

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:
As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos
registos contabilísticos do Centro Infantil Coronel Sousa Tavares e
em conformidade com a normalização contabilística para as
entidades do setor não lucrativo – SNC-ESNL, facto já
anteriormente sinalizado.

3.2 Outras políticas contabilísticas
Os ativos fixos tangíveis foram transferidos tendo em conta o valor
escriturado no referencial anterior, registados ao custo de
aquisição, com dedução de depreciações.
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As depreciações foram calculadas tendo em conta o momento em
que ocorre o início da utilização dos bens, pelo método da linha
reta e numa base anual.
Com a adoção da NCRF-ESNL deixaram de estar pré-determinadas
taxas de depreciação, pelo que se atendeu à estimativa da vida útil
para definição dessa depreciação, associada aos itens do ativo fixo
tangível e intangível.
As taxas de depreciação utilizadas foram as que o quadro seguinte
apresenta.

Descrição

Taxa

Edi fi ca ções l i gei ra s (s /r)

16,66%

Outros edi fíci os e cons truções (s /r)

2,00%

Equi pa mento bá s i co (s /r)

16,66%

Equi pa mento de tra ns porte (s /r)

20,00%

Ferra menta s e utens íl i os (s /r)

25,00%

Equi pa mento a dmi ni s tra ti vo (s /r)

16,66%

Equi pa mento i nformá ti co (s /r)

20,00%

Progra ma s de computa dor (s /r)

33,33%

A aferição da eventual imparidade dos ativos avocou a revisão dos
ativos fixos inventariados e a aferição do seu grau de
obsolescência, situação similar à efetuada nos anos transatos. Os
bens cuja utilidade foi perdida e comunicada, foram abatidos nos
moldes expressos nos autos de abate que sustentam os registos.
Os ativos fixos tangíveis cuja aquisição foi suportada por contrato
de locação financeira foram registados atendendo à sua substância
e não à sua forma, com cálculo das depreciações em função do
início da utilização dos bens e os gastos reconhecidos na
demonstração de resultados do período a que respeitam.
O valor associado a propriedades de investimento foi mantido
conforme escriturado no referencial contabilístico anterior,
embora neste caso em concreto o valor escriturado possa ser
inferior ao valor de mercado, situação que reforça a prudência e
dado que não foi possível apurar outro valor com fiabilidade.
As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se
valorizadas ao custo de aquisição, o custo de aquisição inclui
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despesas de compra, até ao armazenamento, a fórmula de custeio
usada foi o FIFO.
O rédito foi escriturado de acordo com o justo valor da
contraprestação recebida ou a receber, sendo que tal elemento é
alicerçado em serviços, não em bens, e limitado pela Segurança
Social.
Não foi usada moeda estrangeira, logo os efeitos de alterações de
taxas de câmbio não têm expressão nas demonstrações
apresentadas.
O imposto sobre o rendimento não foi considerado na medida em
que as atividades desenvolvidas são enquadradas no perímetro de
isenção deste imposto, atribuído a esta IPSS.
As dívidas de e a terceiros encontram-se mensuradas pelo custo.
Os empréstimos bancários foram registados no passivo, pelo
custo, encontrando-se integralmente pagos em 31-12-2017.
Os montantes de caixa e seus equivalentes traduzem valores de
depósitos bancários e de caixa, cuja realização pode ser imediata.
Os benefícios aos empregados são de curto prazo.
Não são registados eventos subsequentes suscetíveis de
divulgação.
3.3 Principais pressupostos relativos ao futuro
Não ocorreram situações pós encerramento do exercício que
afetem o princípio da continuidade.
3.4 Principais fontes de incerteza das estimativas
Inexistentes ou não conhecidas.

FLUXOS DE CAIXA
4.1 Comentário da gerência sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e
seus equivalentes que não estão disponíveis para uso
Todos os valores se encontram disponíveis para uso.
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POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS
5.1 Quando a aplicação de uma disposição desta Norma tiver efeitos no período
corrente ou em qualquer período anterior, salvo se for impraticável
determinar a quantia do ajustamento, ou puder ter efeitos em períodos
futuros, uma entidade deve divulgar apenas nas demonstrações financeiras do
período corrente
Não aplicável, dado que apenas foram realizadas estimativas para
assegurar a especialização e sem nunca refutar a prudência.

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
6.1 Divulgação das demonstrações financeiras
a. Critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada
bruta
Os ativos tangíveis foram registados ao custo de aquisição,
transferidos

do

correspondentes

referencial
depreciações

anterior,

deduzidos

acumuladas.

Foi

das

assegurada

consistência no tratamento, comparativamente ao ocorrido no
exercício anterior.
b. Métodos de depreciação usados
Método da linha reta, base anual.
c. Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas
Conforme vida útil dos bens, decorrente da expectativa da
afetação e respetivo desempenho.
d. A quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada (agregada com
perdas por imparidade acumuladas) no início e no fim do período
A quantia escriturada é conforme com o quadro seguinte.
Descrição
Edi fíci os e outra s cons truções

Depreciação

Valor

1.284.375,59

517.297,99

767.077,60

Equi pa mento bá s i co

150.101,74

127.842,24

22.259,50

Equi pa mento de tra ns porte

156.938,95

121.968,14

34.970,81

Equi pa mento a dmi ni s tra ti vo

150.850,38

125.457,05

25.393,33

Outros a cti vos fi xos ta ngívei s

181.827,55

163.854,80

17.972,75

1.924.094,21

1.056.420,22

867.673,99

Tota l
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6.2 Divulgação adicional
a. Existência e quantias de restrições de titularidade e ativos fixos tangíveis
que sejam dados como garantia de passivos
Não existem hipotecas, a única restrição de titularidade é a
associada às aquisições suportadas em locação financeira,
nomeadamente a reserva de propriedade.
b. Quantia de compromissos contratuais para aquisição de ativos fixos
tangíveis
Inexistente.
6.3 Divulgação adicional referente a montante e natureza dos bens do património
histórico, artístico e cultural
Não existem bens do património histórico, artístico e cultural.

ATIVOS INTANGÍVEIS
7.1 Divulgações decorrentes da existência de ativos intangíveis
Inexistentes.

LOCAÇÕES
7.2 Para locações financeiras, os locatários devem divulgar para cada categoria de
ativo, a quantia escriturada líquida à data do balanço
As

locações

financeiras

estão

unicamente

associadas

a

fornecedores de Investimentos, em concreto a ativos tangíveis,
cuja quantia escriturada é resumida no quadro seguinte.
Descrição

2017

2016

Mul ti a uto, Lda .

48.864,23

57.382,97

Grenke Renti ng, S.A.

18.223,14

23.830,26

67.087,37

81.213,23

Tota l

As locações financeiras assumem caracter residual e em 2017
diminuíram comparativamente ao ano anterior.
As obrigações financeiras por locações avocam reserva de
propriedade dos bens locados.
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CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
8.1 Divulgações decorrentes da existência de empréstimos obtidos
Os empréstimos obtidos foram integralmente reembolsados em
2017.
Descrição

2017

2016

Empréstimos Bancários
BPI, SA.
Tota l

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

INVENTÁRIOS
9.1 Divulgação de inventários
a.

Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo
a fórmula de custeio usada
Os inventários foram registados tendo em conta o seu custo de
aquisição e existiu recurso ao FIFO.
O Centro Infantil Coronel Sousa Tavares não comercializa
quaisquer bens, pelo que os seus inventários apenas resultam de
matérias,

dos

quais

se

destacam

os

bens

perecíveis,

nomeadamente géneros alimentares.
A quantia escriturada é discriminada no mapa seguinte.
Descrição

2017

2016

Inventários
Exi s tênci a s i ni ci a i s
Compra s
Regul a ri za ções (dona ti vos , quebra s ...)
Cus to da s ma téri a s
Exi s tênci a s fi na i s

4.007,66

2.504,44

134.129,91

143.354,11

3.756,03

1.692,25

133.696,28

143.543,14

8.197,32

4.007,66

RÉDITOS
10.1 Divulgações decorrentes da existência de rédito
O rédito reconhecido no período é o enunciado no quadro
seguinte.
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Descrição
Quota s dos uti l i za dores

2017

2016

499.400,12

454.550,27

Quoti za ções e jói a s
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Centro Di s tri ta l de Beja - ISS, IP (Sub. Regul a r)

598,00

887,00

499.998,12

455.437,27

1.556.234,19

1.545.075,11

53.643,84

53.643,84

Centro Di s tri ta l de Beja - ISS, IP. (Outros )
Ca ma ra Muni ci pa l de Beja
Ins ti tuto Emprego Forma çã o Profi s s i ona l
Junta Fregues i a Sa nt.Ma i or e Sã o Joã o Ba ti s ta
SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

465,00

777,52

3.470,25

3.678,83

1.500,00

1.500,00

1.615.313,28

1.604.675,30

9.847,39

5.849,92

Outros Rend (Ves tuá ri o, Tra ns portes , Fes ta s ...)
Al i ena ções

770,82

Correcções rel a ti va s a períodos a nteri ores

3.324,74

39.547,69

Imputa çã o de s ubs ídi os pa ra Inves ti mento

13.550,63

22.188,89

Dona ti vos

14.336,51

10.683,86

Pres ta çã o Fa mi l i a r

34.534,20

34.701,95

2.756,68

2.525,57

Rec. de Outra s Des pes a s
Mi crogera çã o

1.502,75

Res ti tui çã o de Impos tos

8.568,89

Outros Dona ti vos

5.779,49

7.000,00

93.469,35

127.312,25

0,49

2,89

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
Ca i xa Gera l de Depós i tos
JUROS OBTIDOS
Total dos réditos

3.311,62

0,49

2,89

2.208.781,24

2.187.427,71

PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES
11.1 Divulgações decorrentes de provisões, passivos e ativos contingentes
Não foram constituídas provisões nem reconhecidos passivos ou
ativos contingentes.

SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO
12.1 Divulgações decorrentes de subsídios e apoios do governo
Foram satisfeitas pela Instituição todas as condições impostas para
benefício dos subsídios.
A especialização de subsídios ao investimento, recebidos em anos
anteriores, continuou a ser feita e suportou-se no mapa
estabelecido pela Segurança Social e apresentado de seguida.
CONTAS

ANO INÍCIO

VALOR TOTAL

TAXA

UTILIZAÇÃO

POR ENTIDADE E

DE

INVEST.º

EMPREEND.º

AMORTIZ.

(2)

(3)

(4)

VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS
AMORTIZAÇÕES

DESCRIÇÕES
1º AO 3º ANO 4.º e 5.º ANO
(5)

(6)

MOVIMENTOS NO ANO

SALDO

A

VALOR LIQ.

SALDO

A

VALOR LIQ.

6.º ANO

7.º ao 50º
ANO

ANO N-1

Para a 7883

Outros
débitos

Recebiment
os

Outros
créditos

ANO N

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

593

SUBSIDIOS

5931

PIDDAC

59311

Edificio "A Buganvilia" - CAT - Edif. Princ. (246;247)

1998

414.002,26

8.280,05

8.280,05

8.280,05

8.280,05 256.681,31

8.280,05

0,00

0,00

0,00

248.401,26

59311

Edificio "A Buganvilia" - CAT - Edif. Princ. (246;247)

2000

186.564,49

3.731,29

3.731,29

3.731,29

3.731,29 123.132,56

3.731,29

0,00

0,00

0,00

119.401,27

59311

Edificio "A Buganvilia" - CAT - Edif. Princ. (246;247)

2004

15.000,00

300,00

300,00

300,00

300,00

11.100,00

300,00

0,00

0,00

0,00

10.800,00

5932

Outros

59321

Edificio "A Buganvilia" - CAT - Edif. Princ. (246;247)

2000

61.964,53

1.239,29

1.239,29

1.239,29

1.239,29

40.886,60

1.239,29

0,00

0,00

0,00

39.647,31

677.531,28

13.550,63

13.550,63

13.550,63

13.550,63

0,00

0,00

0,00

418.249,84

TOTAL SUBS. EDIFÍCIO CAT "A Buganvília"
43

13.550,63 431.800,47

INVESTIMENTO
43321

Edificio "A Buganvilia" - CAT - Edif. Princ. (246;247)

1998

43321

Edificio "A Buganvilia" - CAT - Edif. Princ. (246;247)

2001

TOTAL SUBS. EDIFÍCIO CAT "A Buganvília"
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808.499,49
11.186,00
819.685,49

2,00%

16.169,99

16.169,99

223,72

223,72

16.393,71

16.393,71

16.169,99
223,72
16.393,71

16.169,99

501.269,68

223,72

6.935,32

16.393,71 508.205,00

485.099,69
6.711,60
491.811,29
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O mapa anterior apresenta uma diferença de 10€ face ao saldo
registado na conta 59321. Trata-se de um lapso de registo, apenas
detetado em 2018, mas reportado a 2016, que não compromete a
materialidade das contas e que foi, naturalmente, já corrigido no
início de 2018.
O Centro Infantil Coronel Sousa Tavares recebeu em 2017
subsídios correntes, orientados para o apoio à exploração, tal
como enunciado no quadro seguinte.
Descrição
Centro Di s tri ta l de Beja - ISS, IP (Sub. Regul a r)
Centro Di s tri ta l de Beja - ISS, IP. (Outros )
Ca ma ra Muni ci pa l de Beja
Ins ti tuto Emprego Forma çã o Profi s s i ona l
Junta Fregues i a Sa nt.Ma i or e Sã o Joã o Ba ti s ta
SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

2017

2016

1.556.234,19

1.545.075,11

53.643,84

53.643,84

465,00

777,52

3.470,25

3.678,83

1.500,00

1.500,00

1.615.313,28

1.604.675,30

Os subsídios recebidos destinaram-se a suportar a exploração e
não o investimento.

EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO
13.1 Câmbios
Não aplicável por não existir moeda estrangeira.

IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO
14.1 IRC
O Centro Infantil Coronel Sousa Tavares tem isenção de imposto
sobre o rendimento reconhecida pela, à data, Autoridade
Tributária.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
15.1 Contas a receber
As contas de clientes e de outras contas a receber encontram-se
registadas pelo seu custo e são deduzidas no balanço de eventuais
perdas por imparidade, sempre que aplicável, nomeadamente na
sequência de eventos que apontem de forma objetiva e
quantificável, que o saldo em dívida não será total ou
parcialmente recebido.
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15.2 Contas a pagar
As contas de fornecedores e de outras contas a pagar encontramse registadas pelo valor nominal.
15.3 Outros ativos financeiros
Inexistentes em 2017.

BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS
16.1 Empregados
O número médio de empregados durante o ano 2017 foi de 109,
ou seja igual valor ao de 2016.
Apenas um membro dos órgãos sociais foi remunerado e em
conformidade com os limites legais e por exercer atividade a
tempo inteiro.
A distribuição dos gastos com pessoal foi a enunciada no mapa
seguinte.
Descrição

2017

Venci mentos

2016

1.293.502,74

1.336.620,22

42.231,14

41.343,54

161,31

2.776,58

Gra ti fi ca ções

6.331,50

6.707,40

Tra ba l ho em Di a Feri a do

9.541,17

9.283,18

Subs ídi o de Tra ba l ho Nocturno
Hora s Extra

Curs os de Forma çã o
Enca rgos s obre remunera ções - TSU
Fundo de Comp. do Tra ba l ho

60,00

1.634,60

325.099,20

328.408,55

1.274,90

833,50

12.292,31

8.591,63

Servi ços Hi gi ene, Sa úde e Segura nça

2.845,74

3.867,90

Progra ma s Ocupa ci ona i s

1.780,14

2.613,29

Seguros

Ves tuá ri o de s ervi ço
Subs ídi o de Féri a s
Tota l

627,25

2.975,18

96.627,11

97.229,36

1.792.374,51

1.842.884,93

OUTRAS INFORMAÇÕES
17.1 Investimentos financeiros
No balanço deixou de se encontrar escriturado o montante de
713,28€, na conta de Investimentos Financeiros. Estavam aqui
enquadradas algumas peças em ouro que foram vendidas por um
valor superior, concretamente, por 1.110,00€. De notar que este
movimento foi executado antes da tomada de posse dos atuais
órgãos sociais.
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17.2 Propriedades de investimento
O valor inscrito resulta de um terreno denominado “Pia Quebrada”
cujo processo de venda parcial foi iniciado em 2016 e não afeta a
materialidade das demonstrações financeiras. Embora se assuma
que o valor real possa ser maior que o valor escriturado facto é
que até ao momento não foi possível recolher elementos que
potenciem

outros

registos

fidedignos,

diferentes

dos

apresentados.
Considerando a evolução do mercado imobiliário o terreno poderá
ser sujeito a reavaliação. Assume-se, tal como referido, que o valor
obtido será superior ao escriturado.
A não reflexão desse facto nas contas traduz prudência,
atendendo às limitações associadas à quantificação do referido
valor.
17.3 Estado e Outros Entes Públicos
A decomposição da conta Estado e Outros Entes Públicos é dada
pelo quadro seguinte.
Descrição

2017

2016

Retençã o de IRS
Tra ba l ho Dependente
Tra ba l ho Independente
Outros - Fundo Comp. do Tra ba l ho

22.689,02

20.156,00

441,56

631,05

1.439,63

Contri bui ções pa ra a Segura nça Soci a l
Tota l do EOEP

78.047,85

64.579,56

102.618,06

85.366,61

17.4 Contas a receber e a pagar
A decomposição das contas a receber e a pagar é dada pelo
quadro seguinte.
Descrição

2017

Fornecedores de Inves ti mentos
Ga s tos a reconhecer

2016

67.087,37

81.213,23

118.174,96

118.911,52

Tri buna l

98,01

Enti da des Sec. Pub. Admi ni s tra ti vo

9.710,39

Outros credores (Utentes )
Tota l

17.853,82

8.043,43

203.116,15

217.976,58

Outros devedores
Kmed Europa - Hi gi ene e Sa úde no Tra ba l ho

887,16

Ma ri a de Jes us Pá s coa

45,00
Tota l
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A especialização do subsídio de féria traduz o principal montante,
seguido dos encargos com fornecedores de ativos tangíveis.
17.5 Caixa e bancos
A decomposição é dada pelo quadro seguinte.
Descrição

2017

Ca i xa

2016

1.490,01

2.010,49

Ca i xa Gera l de Depós i tos

2.108,81

1.963,10

Mi l l enni um - bcp

5.006,92

1.907,46

23.401,25

25.022,54

Ba ncos

Montepi o Gera l
BPI, S.A.

4.694,23

652,43

11.231,40

3.550,23

Tota l dos ba ncos

46.442,61

33.095,76

Tota l da ca i xa e ba ncos

47.932,62

35.106,25

Ca i xa de Crédi to Agrícol a

A diminuição dos saldos e a consequente redução da liquidez é
aqui reforçada.

17.6 Diferimentos
A decomposição é dada pelo quadro seguinte.
Descrição

2017

Seguros a nteci pa dos
Ga s tos a reconhecer

2016

1.402,34

734,79

1.402,34

734,79

17.7 Outros gastos e perdas
Além dos ajustamentos decorrentes de correções relativas a
exercícios anteriores, não existem outros elementos dignos de
relevo.
As demonstrações financeiras expressam a situação patrimonial da instituição de forma
verdadeira e apropriada, estando assegurada a materialidade e relevância da informação financeira
enunciada neste relatório e contas.
O presente documento é composto por 25 páginas, se incluída a capa do documento. Estão
ainda apensos a este relatório e contas os documentos técnicos, específicos de cada resposta social,
bem como outros elementos que sustentam a prestação de contas com recurso à plataforma OCIP,
documentos que apresentam numeração própria.
Informação adicional:
O presente relatório e contas são publicados na página da Internet do Centro Infantil Coronel Sousa
Tavares após aprovação por parte dos órgãos competentes.
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