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Mensagem
do Presidente

―
NELSON SILVA
PRESIDENTE DA
DIREÇÃO DA
MUTUALISTA
COVILHANENSE

«A Mutualista é hoje uma
Instituição mais sólida,
prosseguindo na rota do
crescimento e da
modernização a passo
firme»

O ano de 2016 foi de grandes realizações para a Mutualista Covilhanense.
O presente documento sintetiza bem a vigorosa e profícua atividade que
a Instituição desenvolveu no último ano. Por outro lado, no que concerne
ao exercício económico, reflete uma forte recuperação financeira, face ao
ano anterior, resultante de uma gestão empenhada e de grande rigor.
A Mutualista Covilhanense é hoje uma Instituição mais sólida e, por outro
lado, mais aberta ao exterior, prosseguindo na rota do crescimento e da
modernização a passo firme, em prol dos seus associados e familiares,
mas também de toda a comunidade em que está inserida.
O ano de 2016 fica marcado pela aposta em iniciativas inovadoras, em
vários domínios, e pela atribuição de dois prémios nacionais ao projeto da
Unidade Móvel de Saúde, lançado no último trimestre: o BPI Seniores, do
Banco BPI, e o Inovar para Melhorar, da União das Mutualidades
Portuguesas. No total, são 25 as entidades e instituições do nosso
concelho envolvidas neste projeto, todas centradas no mesmo objetivo:
proporcionar mais e melhor qualidade de vida às nossas populações.
A implementação do projeto da Unidade Móvel de Saúde constitui um
marco histórico na vida da nossa Associação, assim como o foi também
a primeira grande iniciativa de sempre que realizámos direcionado para o
público escolar. O “+Saúde: Mutualista com as Crianças” trouxe centenas
de crianças às nossas instalações, superando as melhores expetativas.
A autorização concebida pelo Infarmed para a nossa Farmácia privada
funcionar também como local de Venda de Medicamentos Não Sujeitos a
Receita Médica é outra das notáveis conquistas concretizadas pela
Instituição. Nas respostas sociais, direcionadas para os seniores, merece
destaque a qualificação das valências.
No campo social, empenhámo-nos uma vez mais com grande sentido de
missão: o Programa de Emergência Social chegou a mais famílias
carenciadas. A Mutualista Covilhanense é, assim, cada vez mais uma
Instituição aberta a todos os públicos e idades.
O presente documento reflete um grande trabalho e que só foi possível
graças a uma vasta equipa que a cada novo dia se apresenta forte, coesa
e empenhada, o que nos deixa ainda mais otimistas e confiantes para
abraçar os novos desafios de 2017.
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1
―
Relatório de
gestão 2016
Exmo. Senhores Associados:
Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, a Direção da Associação
de Socorros Mútuos – Mutualista Covilhanense, apresenta para discussão,
análise e votação as contas referentes ao exercício de 2016, bem como o seu
relatório de atividades.
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1.1. ENQUADRAMENTO GERAL

―

Num período, em que a economia portuguesa passa ainda por dificuldades e
desafios resultantes do cumprimento das regras de participação numa zona
monetária comum, situação que restringe o recurso aos instrumentos disponíveis
de política económica e orçamental com vista a promover equilíbrios internos, as
Instituições da Economia Social não estão isentas de dificuldades acrescidas e
desafios permanentes com vista à obtenção da sua sustentabilidade financeira.
A saída do programa de Assistência Financeira Internacional, não gerou
imediatamente na economia portuguesa automatismos de crescimento, contudo
é possível identificar sinais claros de melhoria do clima económico do país, não
só na confiança demonstrada pelos investidores e consumidores, mas também
pela melhoria de indicadores económicos dos quais destacamos de forma clara
a redução do desemprego.
Neste enquadramento macro económico, as Instituições da Economia Social,
têm assumido um papel crescente na resposta aos problemas de carência social
que ainda persistem. A importância crescente das Instituições Sociais na
implementação de planos de minimização das dificuldades das populações
(carência alimentar, dificuldades no acesso à saúde entre outros) conduziu a
uma pressão imprevisível nos orçamentos das Instituições, com a necessidade
de alocar verbas a programas de natureza eminentemente social, sem o
correspondente retorno financeiro.
Num período de enorme incerteza económica, os agentes que regularmente
assumem o papel de mecenas, reduzem o apoio às Instituições Sociais, por
outro lado os órgãos da Administração Pública resultante da elevada pressão
orçamental, também atrasam e reduzem o nível de comparticipações regulares
ou donativos estabelecidos mediante protocolo institucional.
Foi publicado em 2016 a Conta Satélite da Economia Social, onde se pode
constatar de forma evidente o crescimento da economia social e o seu contributo
para o desenvolvimento económico de Portugal.
As Instituições sociais representam 2,8% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) da
economia portuguesa, no montante de 4 206m€, foram pagas remunerações no
montante global de 3 973m€, o que corresponde a 5,2% da totalidade das
remunerações pagas em Portugal, assumindo a economia social 6,0% da
totalidade dos postos de trabalho criados no país.
Sem a intervenção direta das Instituições Sociais, substituindo-se ao estado, as
consequências da grave crise económica teriam sido devastadoras. A Economia
Social esteve presente ao lado dos portugueses, para ultrapassar a situação de
emergência Financeira que Portugal atravessa.
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1.2. DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS

―
1.2.1. Demonstração de Resultados
O exercício económico de 2016, marca de forma evidente a recuperação
financeira da Associação Mutualista.
A Direção continuou a implementar todas as medidas de contenção de gastos e
procura de novas fontes de rendimentos, só deste modo será possível atingir um
equilíbrio financeiro e promover a sustentabilidade futura da Instituição.
Apesar das medidas de consolidação financeira, os órgãos associativos,
continuaram solidariamente, a promover investimentos com efeito reprodutivo e
que num futuro próximo permitam de forma sustentada alargar os resultados
financeiros das modalidades mutualistas, com particular incidência no âmbito da
Assistência Medicamentosa e na modalidade de Assistência Médica e
Enfermagem.
Apesar do Resultado Liquido do Exercício ser negativo em 4. 969,27€, constatase uma recuperação assinalável face ao resultado apresentado no ano de 2015
que tinha sido de -169.198,13€. Esta recuperação deve-se a medidas de
contenção de gastos em Fornecimentos e Serviços Externos, onde se verifica
uma redução significativa e persistente (-94.397,21€ -22%) e Juros Suportados
(-19.279,69€ -47%), resultado das renegociações da divida com as entidades
financeiras. Apesar do aumento do endividamento, por via de investimentos,
assinala-se uma redução significativa dos custos com o serviço da divida.
O EBITDA e o Resultado Operacional apresentam no exercício de 2016 valores
claramente positivos, contrariando o que se encontrava escriturado no exercício
de 2015. Estes indicadores comprovam o rigor na gestão e no controle de gastos.

2015
RENDIMENTOS

2016

1.482.693,51€

1.556.635,58€

-88.785,81€

53.331,92€

RESULTADO OPERACIONAL

-128.570,96€

16.378,21€

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

-169.198,13€

-4.969.27€

EBITDA

No que concerne à Demonstração de Resultados por Funções, destacamos a
evolução positiva registada nos resultados da modalidade mutualista –
Assistência Medicamentosa, contudo torna-se fundamental analisar com
precaução a modalidade Assistência Médica e Enfermagem que apresenta um
resultado negativo, resultante da crescente procura dos nossos serviços
médicos e de enfermagem.
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A Direção deliberou também implementar políticas de melhoria nos serviços de
enfermagem com a contratação de enfermeiros com reconhecida experiência
profissional e permanência contínua na Associação.
No âmbito das respostas sociais, onde existiu uma aposta fundamental na
melhoria dos cuidados prestados e dos serviços disponibilizados aos utentes,
consta-se que o Centro de Dia persiste em apresentar resultados negativos,
sendo a ERPI a resposta social com maior contributo para os proveitos da
Associação.
Numa análise do quadro de Resultados por Funções conclui-se que a
modalidade – Assistência Medicamentosa é a que apresenta melhor
desempenho, a consolidação desta modalidade está atingida, importa por isso
alargar esta modalidade a novos públicos, e neste âmbito foi obtida licença para
venda de medicamentos não sujeitos a receita médica e outros produtos a não
associados. Assume particular importância e carater decisivo a continuidade dos
planos de comunicação eficientes com vista a promover a Instituição, as suas
modalidades e respostas sociais, captando por esta via novos associados.

1.2.2. Balanço e Estrutura Patrimonial
No exercício de 2016, a Associação Mutualista Covilhanense, incrementou o seu
ativo apresentando uma variação positiva no montante de 166.567,31€.
No que diz respeito ao passivo, destacamos uma redução expressiva da divida
a fornecedores (-20.324,62€) e um aumento dos financiamentos obtidos, em
virtude da realização de investimentos, que esperamos possam diversificar a
atividade da Mutualista Covilhanense, como a Unidade Móvel de Saúde,
verdadeiro projeto estruturante e que permitirá alavancar as modalidades de
Assistência Medicamentosa e Assistência Médica e de Enfermagem.
Foram também concretizados avultados investimentos na aquisição de Caldeiras
de Aquecimento eficientes que permitirá a curto prazo reduzir os gastos com
energia.
No que concerne ao Fundo Patrimonial, pela primeira vez a Mutualista
Covilhanense apresenta o Fundo Patrimonial em conformidade com as
disposições estatutárias e adequadas ao Código das Associações Mutualistas.
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1.3. CONCLUSÃO

―

A apresentação destes Resultados e da valorização do Ativo Patrimonial da
Associação representa para esta Direção um reconhecimento pelo trabalho
realizado no ano de 2016.
Foram concretizadas políticas difíceis de redução de custos e de maximização
de proveitos, mas que obtiveram resultados bastante positivos.
Estamos certos que a Mutualista Covilhanense, é hoje uma instituição mais
solida em termos financeiros. Foi possível inverter o ciclo de degradação de
resultados a que se vinha assistindo. A recuperação financeira e económica da
Associação foi um dos principais objetivos a que nos propusemos, apesar de
ainda não ser possível apresentar Resultados Líquidos positivos, existiu uma
clara recuperação, assinalamos que os Resultados Operacionais são já
francamente positivos.
Este resultado do exercício de 2016 deve-se ao empenho de todos os
colaboradores, da Farmácia e das Respostas Sociais, que interiorizaram a
necessidade de rigor e precaução na gestão corrente da Associação.
A Direção agradece a colaboração e empenho de todos os funcionários, sem
eles não tinha sido possível encetar a recuperação que em 2016 já é
amplamente visível.
Também as demais entidades parceiras, Instituições Financeiras, Fornecedores
e agentes da Sociedade Civil com quem temos Protocolo e parcerias, e a
Câmara Municipal da Covilhã, contribuíram para o engrandecimento desta
Instituição.

A Direção:
Presidente // Nelson António Mendes da Silva
Vice-presidente // Fernando Neves Alexandre
Tesoureiro // António Manuel Garcia Rebordão
Secretário // Jorge Manuel Mendes Moreira
Vogal // António Valezim Dias
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2
―
Principais
atividades
de 2016
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Unidade Móvel
de Saúde

―

Aquisição, planificação e implementação de uma Unidade Móvel de Saúde,
serviço inovador de proximidade às populações no concelho da Covilhã.
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Quais os objetivos da Unidade
Móvel de Saúde?
Na saúde
Realizar rastreios cardiovasculares (glicémia, triglicéridos, colesterol, tensão
arterial, etc)
Realizar atos de enfermagem (pensos, injeções, etc)
Promover o uso correto do medicamento, através do serviço de Preparação
Individualizada da Medicação (PIM)
Promover ações de sensibilização sobre os problemas de Saúde mais
frequentes, a necessidade de estilos de vida saudáveis e as situações de risco
sazonais

Apoio Psicológico
Identificar situações de pobreza e de exclusão social, providenciando respostas
sociais e concertadas no âmbito do Programa de Emergência Social e do Projeto
de Teleassistência
Promoção de rastreios ao nível da Saúde Mental
Realização de avaliações psicológicas
Realização de acompanhamento psicológico individual e/ou em grupo, partindo
da avaliação das necessidades

Público Alvo
O público-alvo da Unidade Móvel de Saúde da Mutualista Covilhanense
corresponde à população das freguesias rurais do concelho da Covilhã, com
especial incidência na mais idosa (mais de 65 anos de idade) e com limitações
físicas ou geográficas de acesso.
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Quais os parceiros?

Juntas de freguesias
União de Freguesias de Cantar Galo e Vila do Carvalho; Junta de Freguesia de
S. Jorge da Beira; Junta de Freguesia de Cortes do Meio; Junta de Freguesia de
Sobral de São Miguel; Junta de Freguesia de Verdelhos; União de Freguesias
de Vale Formoso e Aldeia de Souto; União de Freguesias de Teixoso e Sarzedo;
Junta de Freguesia de Orjais; Junta de Freguesia de Aldeia de São Francisco de
Assis; Junta de Freguesia de Casegas e Ourondo; Junta de Freguesia do
Dominguiso; Junta de Freguesia do Ferro; Junta de Freguesia da Erada.

Instituições
Centro Social Nossa Senhora da Conceição Vila do Carvalho; Centro de
Convívio e Apoio à 3ª Idade do Tortosendo; Centro Social Nossa Senhora do
Aleixo Unhais da Serra; Centro Social Vales do Rio; Centro Apoio a Crianças e
Idosos Cortes do Meio,
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Realização das primeiras ações no
terreno em novembro e dezembro
Ações realizadas nas localidades de Casegas, Sobral de São Miguel, Trigais e
Cantar Galo.

265
205
8
7

Número de
participantes
Rastreios
realizados
Ações de
sensibilização
Entidades parceiras
envolvidas

Prémios
Atribuição de dois prémios ao projeto da Unidade Móvel de Saúde

Prémio Melhorar para Inovar
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Farmácia para
Todos

―

Obtenção de autorização por parte do Infarmed – Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde para funcionar também como local de Venda
de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), em agosto de 2016,
abrindo as suas portas ao público em geral.
Foi a primeira Farmácia Social privada do país da era moderna a consegui-la.
Só os associados continuam a poder comprar medicamentos com receita médica
e a usufruírem de desconto até 10 % em tudo o que compram.

Entre 2014 e 2016 foi realizado e executado um Plano de Marketing exclusivo
para a Farmácia com vista ao aumento das vendas, que incluiu várias ações, tais
como: publicidade em jornais; publicidade numa rádio local; publicitação em
outdoor; produção de vídeos, alguns dos quais exibidos em ecrãs gigantes na
Receção ao Caloiro 2016; criação e produção de panfletos; criação e
implementação de um Programa de Saúde Infantil, o "+Saúde: Mutualista com
as Crianças"; entre outros.
Entre 2015 e 2016, a Farmácia da Associação lançou um novo serviço, o Perfil
Farmacoterapêutico, gratuito, e desenvolveu várias atividades (Rastreio de
Osteoporose, Rastreio de Obesidade, Revisão da Medicação, Rastreios
Cardiovasculares, etc).
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Mutualista com
as crianças

―

Criação e implementação de um Programa de Saúde Infantil totalmente gratuito
durante os meses de junho, julho e agosto de 2016, denominado de “+Saúde:
Mutualista com as Crianças”, em colaboração com 5 profissionais de Saúde.
Temáticas:
Alimentação/Obesidade Infantil, Saúde Oral, Proteção Solar, Psicologia e Saúde
Visual.

800
600
35
10
5
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Participantes
Rastreios realizados
(Dentários, visuais e obesidade)

Sessões
Ministradas
Escolas e/ou
grupos de ATL
Profissionais de saúde
envolvidos
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Centro Clínico:
mais e melhor
oferta

―

Alargamento da oferta no Centro Clínico com duas novas especialidades:

Nova equipa de enfermagem
Constituição de uma equipa de enfermagem muito experiente constituída pelos
enfermeiros Dina Fabião, Paula Cruz e Rui Franco, que exercem também
exercem funções no Centro Hospitalar da Cova da Beira.
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Programa de
Emergência Social

―

Execução do Programa de Emergência Social (PES), pelo terceiro ano
consecutivo, com o objetivo de combater a fome, a exclusão social e o
isolamento dos idosos. O PES 2016 teve o apoio do Município da Covilhã.

13.729
2.000m2
435
220
180
73
50
40
20
2
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Refeições servidas (Cantinas Sociais)
Área de terreno disponibilizado para Hortas
Sociais
Pessoas ajudadas diretamente
+85 pessoas ajudadas do que em 2015
Horas de trabalho comunitário proporcionadas

Rastreios gratuitos na Farmácia Social

Atividades lúdicas e recreativas para séniores
Pessoas auxiliadas no Gabinete de Apoio ao
Idosos.
Telealarmes.
Sistema de teleassistência a idosos.
Famílias desfavorecidas ajudadas com
medicamentos
Novas especialidades a preços reduzidos no
Centro Clínico: Estomatologia e Nutrição

Relatório e Contas
Exercício de 2016

Qualificação das
Respostas Sociais

―

ERPI, CENTRO DE DIA E APOIO DOMÍCILIARIO
Introdução de novas atividades semanais e aposta no acompanhamento
personalizado dos seus utentes, em várias áreas.

Exercício físico adaptado (Ginástica) // Prof. Francisco Batista
Ateliê de Música // Prof. Hugo Santos
Ateliês de Psicologia // Dra. Isabel Malaca:
Oficina Cognitiva; Oficina de Estimulação Sensorial; Atividades Terapêuticas;
Ateliê Expressivo
Espaço Filme (Sessões de Cinema)
Acompanhamento nutricional de utentes e sessões de esclarecimento
internas sobre Nutrição // Nutricionista Dra. Patrícia Gabriel
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Obras e
melhoramentos

―

APOSTA NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Aquisição e instalação de caldeiras de condensação a gás, substituindo as
anteriores, que estavam obsoletas. Além disso, foi feita uma aposta na
iluminação LED e, no que toca ao abastecimento de água, na substituição de
elementos, bem como numa manutenção atenta.

OUTRAS OBRAS E MELHORAMENTOS
Reparação de paredes com humidade e pintura
(gabinetes do Centro Clínico, corredores vários, receção)

Qualificação de gabinetes administrativos
Reparações no refeitório e sala de convívio
Obras várias na cozinha
(HACCP)

REQUALIFICAÇÃO DE QUARTOS DA ERPI
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3
―
Outras
atividades
de 2016
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Participação na primeira investigação portuguesa
sobre os efeitos do “dual-task” em idosos com
demência leve (de Ana Resende, Universidade da
Beira Interior)
―

Realização de uma sessão de esclarecimento
sobre as novas regras do IRS, aberta ao público
em geral, com um orador da Autoridade Tributária
e Aduaneira.
―
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Celebração do Dia Mundial da Rádio com a
iniciativa “Jornalistas por Um Dia”, emitido no
Flagrante Direto da Rádio Cova da Beira (RCB).
―

Participação no Fórum “Os Rostos da Pobreza no
Distrito de Castelo Branco”, sobre Cantinas
Sociais, organizado no Centro Cultural de Alcains
pelo núcleo distrital da EAPN Portugal e Lar Major
Rato.
―
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Celebração do Dia Mundial da Poesia com um
encontro de poetas (António José da Silva, José
Manuel Macedo, Cidália Saraiva, Teresa Duarte
Reis e Nuno Gonçalo Brito)
―

Realização da ação “Revisão da Medicação”, na
Farmácia, com a participação dos médicos Ângelo
Ribeiro e João Carlos Lima, no Dia Mundial da
Saúde
―
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Integração da Mutualista Covilhanense no “Mutual
In”, rede nacional de serviços de Saúde
dinamizada pela União das Mutualidades
Portuguesas
―
Deslocação de utentes seniores à Assembleia da
República, numa visita acompanhada pela
deputada Hortense Martins
―

Visita de utentes seniores à Escola Profissional de
Artes da Beira Interior (EPABI), no Dia Europeu da
Música
―
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Realização de um rastreio gratuito da Obesidade e
de uma prova de doces saudáveis na Farmácia, no
Dia Mundial de Luta Contra a Obesidade
―

Presença na I Feira da Economia Social,
organizada pela Santa Casa da Misericórdia do
Fundão, com um stand, visitado pelo Presidente
da República
―
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Realização de um rastreio da Osteoporose na
Farmácia, gratuito, em colaboração com um
laboratório farmacêutico
―

Apresentação pública de dois projetos-piloto em
Saúde em testes na Associação, do Departamento
de Informática da UBI
―
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Passeio de utentes seniores à Praia Fluvial de
Valhelhas
―

Colaboração na organização da X Semana do
Bebé, do CHCB, com uma sessão do “+Saúde:
Mutualista com as Crianças” em Verdelhos.
―
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Participação na Semana da Integração Solidária,
da AAUBI, com a realização de duas praxes
solidárias
―

Cerimónia de assinatura de protocolos no âmbito
da Unidade Móvel de Saúde, nos Paços do
Concelho (comemorações do Dia da Cidade)
―
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Realização de um rastreio da diabetes gratuito na
Farmácia, no Dia Mundial da Diabetes
―

Visita de utentes ao CREA – Centro de Recursos
de Ensino e Aprendizagem da UBI, dedicado ao
audiovisual, no Dia Mundial da Televisão
―
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Cerimónia de inauguração e de bênção da
Unidade Móvel de Saúde
―

Atuação da Orquestra de Violinos do
Conservatório Regional de Música da Covilhã na
Sala de Convívio
―
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4
―
Relação com
o exterior
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Comunicação e
Imagem

―
Criação do primeiro website institucional da
Mutualista Covilhanense
―

Redes Sociais // Facebook
―

484
+1317
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Publicações
Likes alcançados
1.137 // Dezembro 2015
2.454 // Dezembro 2016
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Imprensa, Rádio e TV
―

262

Notícias sobre a Mutualista
(imprensa e rádio locais e nacionais - Antena 1, TSF,
Expresso, Lusa)

Notícias / Reportagens Televisivas

4
1
1
2,1
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Primeiro Jornal (SIC)
Opinião Pública (SIC Notícias)
Portugal em Direto (RTP) 2x
RTP 3 (Todos os noticiários do primeiro dia de sinal aberto do
canal)

Programa de TV (Manhã CM)
Magazine Senior
(Suplemento Jornal do Fundão)
Milhões de pessoas alcançadas
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O ano de 2016 contado pela imprensa
―
Principais notícias

Jornal do Fundão

Sapo LifeStyle

Notícias da Covilhã

O Interior
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Jornal do Fundão

Beira.pt

Radio Regional do Centro

Notícias da Covilhã

Jornal Fórum Covilhã

Rádio Cova da Beira - Online
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Diário Digital de Castelo Branco

Urbi et Orbi

Jornal do Fundão

Jornal Fórum Covilhã
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Rádio Cova da Beira - Online
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Jornal Fórum Covilhã

Beira News

Jornal do Fundão

Altos & Baixos - Jornal Fórum Covilhã

36 | Mutualista Covilhanense

Relatório e Contas
Exercício de 2016

Urbi et Orbi

Radio Cova da Beira - Online

Jornal Fórum Covilhã

Jornal do Fundão
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Notícias da Covilhã

O Interior

Jornal do Fundão

Notícias da Covilhã

Jornal do Fundão

Jornal Fórum Covilhã
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Jornal do Fundão

Jornal Fórum Covilhã

Rádio Cova da Beira – Online

Urbi et Orbi
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O Interior

Beira News
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Sapo LifeStyle

Jornal do Fundão
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Rádio Cova da Beira

O Interior

Urbi et Orbi
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5
―
Relatório e
contas
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INTRODUÇÃO
―
Prestar contas é o ato de relatar aos interessados, diretos e indiretos, a atividade
da Instituição no decurso de um ano. Trata-se de uma obrigação legal através
da qual avaliamos e justificamos o dia-a-dia da Associação desde a
materialização dos objetivos traçados, até à justificação da execução financeira
referente ao ano em relato.
A especificidade da nossa atividade, muito exposta a financiamentos públicos,
limita particularmente a nossa ação, mas, por outro lado, dá-nos
responsabilidade acrescida na hora de prestar contas, pois trata-se de gerir
dinheiros públicos.
As demonstrações financeiras são uma representação estruturada da posição e
do desempenho financeiro de uma entidade. O objetivo das demonstrações
financeiras de finalidades gerais é o de proporcionar informação acerca da
posição financeira, do desempenho financeiro e dos fluxos de caixa de uma
entidade que seja útil a uma vasta gama de utentes na tomada de decisões. As
demonstrações financeiras também mostram os resultados da condução por
parte da direção dos recursos a ela confiados. Para satisfazer este objetivo, as
demonstrações financeiras proporcionam informação da entidade acerca do
seguinte:
a)

Ativos;

b)

Passivos;

c)

Fundos patrimoniais;

d)

Rendimentos (réditos e ganhos);

e)

Gastos (gastos e perdas);

f)

Outras alterações nos fundos patrimoniais;

g)

Fluxos de caixa.

Esta informação, juntamente com outra incluída nas notas do anexo, ajuda os
utentes das demonstrações financeiras a prever os futuros fluxos de caixa da
entidade e, em particular, a sua tempestividade e certeza.
Um conjunto completo de demonstrações financeiras inclui:
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a)

Um balanço;

b)

Uma demonstração dos resultados;

c)

Uma demonstração dos resultados por funções;

d)

Uma demonstração dos fluxos de caixa; e

e)

Um anexo em que se divulguem as bases de preparação e políticas
contabilísticas adotadas e outras divulgações exigidas pela NCRFESNL.

Relatório e Contas
Exercício de 2016

Pressupostos subjacentes ás DF’s:
Regime do acréscimo - Os efeitos das operações serem reconhecidos nos
períodos em que ocorrem, sendo registados nas DF dos períodos respetivos e
não quando ocorrem recebimentos e pagamentos.
Continuidade - Pressupõe-se, na preparação das DF, que a instituição opera em
continuidade no presente e futuro previsível, não se prevendo qualquer redução
drástica ao nível do volume das operações, nem interrupções súbitas,
prolongadas, ou irreversíveis na sua atividade operacional

Características qualitativas das DF:
Compreensibilidade - A preparação das DF tem como base a necessidade de
prestar informação rapidamente apreendida pelos interessados – compreensível
Relevância - A materialidade é uma característica que afeta a relevância da
informação, esta além de estar associada à natureza das informações dadas,
está muito dependente da materialidade. À luz do princípio da materialidade, é
material o procedimento ou valor que, evidenciado, omitido ou distorcido, pode
alterar o fundamento do juízo que o utente da informação pode fazer sobre o
valor da entidade e suas tendências, considerando os montantes envolvidos
tendo por base a própria demonstração financeira.
Assim, eventuais erros de valores contabilísticos inexpressivos considerando o
todo, o princípio da materialidade não obriga a nenhuma reserva ou ênfase.
No entanto, a qualidade da informação não se obriga apenas ao princípio da
materialidade, mas também da relevância, estando neste caso em causa a
influência que a informação financeira pode ter na hora do utilizador da
informação ter de tomar determinadas decisões.
Fiabilidade - Visa isentar as DF de erros, lacunas, imprecisões e preconceitos
que afetem a correta informação aos utentes interessados. Pretende-se com
este princípio que as DF sejam dignas de confiança
Representação fidedigna – As DF devem representar com fidelidade todos os
acontecimentos e situações que afetam a composição e valor dos Ativos,
Passivos e Fundos Patrimoniais.
Neutralidade e Prudência - Na preparação das DF deve ter-se como princípios,
a neutralidade, de forma a tornar a informação fiável e a prudência, quanto ao
grau de precaução no exercício dos juízos necessários à elaboração de
estimativas ligadas à possibilidade de perdas associadas com diminuições de
ativos ou aumentos de passivos.
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Comparabilidade – Deve ser entendida como a característica da informação
financeira em ser confrontada com os impactos financeiros de operações
similares quer no tempo, quer no espaço. A comparabilidade no tempo leva a
que, numa dada unidade, os factos sejam registados de forma consistente ao
longo dos vários períodos. Desta forma, será possível acompanhar, durante a
sua vida, a evolução e tendências na posição financeira e nos resultados das
operações realizadas. A comparabilidade no espaço permite que a posição
financeira e os resultados de uma determinada unidade possam ser
confrontados com unidades com atividade equivalente e analisadas no âmbito
de um sector, pelo que todas deverão adotar sistemas normalizados assentes
em princípios, critérios e regras comummente aceites.
Em síntese, podemos referir que estas características, aplicadas conjuntamente
com regras, princípios e critérios contabilísticos adequados, permitem a
obtenção de demonstrações financeiras capazes de proporcionar uma imagem
verdadeira e apropriada da posição financeira e dos resultados das operações
do fundo patrimonial.
Na nossa perspetiva, as demonstrações financeiras, além de uma obrigação
legal, são também uma peça fundamental de suporte ao relatório da direção.
Neste sentido, elaborou-se o presente documento que acompanhado do relatório
da direção deixamos aqui para vossa análise e discussão.

__________________________________
José Damasceno
(Contabilista certificado inscrito na Ordem dos Contabilistas sob o n.º 1589)
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BALANÇO EM 31/12/2016
―
RÚBRICAS

NOTAS

31-12-2016

31-12-2015
1.655.421,65

ATIVO NÃO CORRENTE
Ativos fixos tangíveis

3.3/4

1.799.963,26

Ativos intangíveis

3.3/5

1.706,69

2.073,59

195.498,44

184.351,07

1.997.168,39

1.841.846,31

Investimentos financeiros

6

Sub-Total

ATIVO CORRENTE
Inventários

8

43.206,12

43.540,17

Créditos a receber

3.4/11.1

57.579,29

57.168,42

Estado e outros entes públicos

11.1/14.2

6.677,78

5.189,07

Outros ativos correntes

3.4/11.1

67.188,05

23.847,08

Diferimentos

14.3

15.930,26

3.023,56

Ativos financeiros detidos para negociação

14.5

2.904,96

2.904,96

3.13/11.2

97.627,33

144.195,30

Caixa e depósitos bancários
Sub-Total
Total do ativo

291.113,79

279.868,56

2.288.282,18

2.121.714,87

FUNDO PATRIMONIAL E PASSIVO
FUNDO PATRIMONIAL
Fundos permanentes

14.4

147.216,14

147.216,14

Fundos próprios

14.4

118.357,53

118.357,53

Fundo de administração

14.4

86.380,00

86.380,00

Fundo reserva geral

14.4

132.186,14

132.186,14

Reservas especiais

14.4

42.814,00

42.814,00

Resultados transitados

14.4

205.229,02

400.351,60

Outras variações do fundo patrimonial

14.4

Sub-Total
Resultado líquido do período

14.4

382.492,16

312.566,51

1.114.674,99

1.239.871,92

-4.969,27

-169.198,13

1.109.705,72

1.070.673,79

3.5/11.2/11.3

707.686,47

678.266,27

Fornecedores

3.4/11.1

196.301,62

216.626,24

Estado e outros entes públicos

11.1/14.2

26.945,56

22.955,58

3.5/11.2/11.3

161.276,48

44.704,24

3.4/11.1

86.366,33

88.488,75

Total do passivo

1.178.576,46

1.051.041,08

Total do fundo patrimonial e do passivo

2.288.282,18

2.121.714,87

Total do fundo patrimonial

PASSIVO
Passivo não corrente
Financiamentos obtidos
Passivo corrente

Financiamentos obtidos
Outros passivos correntes
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR
NATUREZA
―
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Custo das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas
Fornecimentos e serviços externos

NOTAS

31-12-2015

9

982.694,31

1.001.493,91

9/10

443.912,67

443.907,73

8

-482.001,79

-479.783,90

14.6

-334.569,08

-428.966,29

Gastos com o pessoal

12

-660.080,78

-604.014,23

Outros rendimentos e ganhos

9

130.028,60

37.291,87

14.7

-26.652,01

-58.714,90

53.331,92

-88.785,81

-36.953,71

-39.785,15

16.378,21

-128.570,96

Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

4/5

Resultado operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos)
Juros e gastos similares suportados
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31-12-2016

-21.347,48

-40.627,17

Resultado antes de impostos

7/14.8

-4.969,27

-169.198,13

Resultado líquido do período

-4.969,27

-169.198,13
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES
―
MODALIDADES / BENEFÍCIOS
RENDIMENTOS E GASTOS

Subsídio
de funeral

Solidariedade
associativa

Assistência
médica e
enfermagem

Assistência
medicamentosa
Farmácia Social

RESPOSTAS SOCIAIS
Fundo
Administração

ERPI

Centro de
Dia

Apoio
Domiciliário

PERÍODOS
Cantinas
Sociais

31-12-2016

31-12-2015

428.968,56

421.560,57

522.944,35

546.649,44

30.527,40

32.941,90

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS
Vendas

417.693,95

Serviços prestados
Quotizações

3.314,14
697,73

168,00

22.333,30

3.533,25

-28.909,10

-327.709,30

-3.261,66

93.517,90

28.412,00

154,80

Fornecimentos e serviços externos

-11.248,46

Gastos com o pessoal

-14.555,15

Encargos de admissão

58,48

262,30

76.075,22

115.878,87

37.936,24

3.795,12
254,00

Custo das vendas e serviços prestados
Resultado Bruto

10.953,83
289.739,88

697,73

168,00

254,00

342,00

-357.530,32

-76.245,46

-163.485,24

-37.882,83

-991.762,24

-1.083.798,13

-56.836,61

-111,76

-47.344,07

53,41

-9.067,93

-82.304,22

196.339,75

35.100,73

159.708,34

391.148,82

377.543,91

86.095,12

25.117,60

42.955,43

57,50

182.792,45

103.655,69

-11.352,88

-116.007,86

-44.103,13

-68.123,68

-0,09

-250.836,10

-53.253,23

-70.750,75

-33.506,73

-61.987,45

-234.053,31

-1.525,00

-3.979,60

-10.298,09

-3.789,23

-7.010,08

-26.652,01

-58.714,90

-2.042,11

-9.190,38

-10.970,03

-5.017,93

-9.733,26

-36.953,71

-38.785,15

-4.220,38

15.896,61

17.571,53

-26.310,45

8.465,23

16.378,21

-128.570,96

-98,52

-4.645,93

-7.065,94

-3.346,35

-6.190,74

4.049,12

OUTROS RENDIMENTOS
ISS, IP - Centro Distrital
Outros
GASTOS DE DISTRIBUIÇÃO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
-429.966,29

GASTOS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
OUTROS GASTOS
Outros gastos

-50,00

Gastos/reversões dep. e de amortização
Resultado operacional
(antes de gastos de financiamento e impostos)

647,73

168,00

Gastos de financiamento (líquidos)
Resultado antes de impostos

4.049,12

110,82

-21.347,48

-40.627,17

647,73

168,00

-4.318,90

11.250,68

4.049,12

10.505,59

-29.656,80

2.274,48

110,82

-4.969,27

-169.198,13

647,73

168,00

-4.318,90

11.250,68

4.049,12

10.505,59

-29.656,80

2.274,48

110,82

-4.969,27

-169.198,13

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO
Resultado líquido do período
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
―
RÚBRICAS

NOTAS

2016

2015

Recebimentos de clientes

985.101,10

923.226,26

Pagamentos de subsídios

-150,00

-100,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS MÉTODO DIRETO

Recebimentos de subsídios, doações e legados á
exploração

475.027,01

443.907,73

Pagamentos a fornecedores

-896.607,01

-720.970,22

Pagamentos ao pessoal

-532.399,99

-621.853,52

30.971,11

24.210,25

Outros recebimentos / pagamentos

-89.575,89

-85.616,97

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

-58.604,78

-61.406,72

Caixa gerada pelas operações

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:
Ativos fixos tangíveis

-1.745,37

Investimentos financeiros

-13.170,37

-392,89

Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros

2.020,00

Juros e rendimentos similares

440,69

Dividendos

159,64

Fluxos de caixa das atividades de investimentos (2)

-12.295,41

-392,89

260.331,31

600.000,00

Financiamentos obtidos

-214.650,61

-533.801,98

Juros e gastos similares

-21.347,48

-40.446,76

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:
Financiamentos obtidos
Pagamentos respeitantes a:

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (1+2+3)

24.332,22

25.751,26

-46.567,97

-36.048,35

EFEITOS DAS DIFERENÇAS DE CÂMBIO
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Caixa e seus equivalentes no início do período

3.13

144.195,30

180.243,65

Caixa e seus equivalentes no fim do período

3.13

97.627,33

144.195,30
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DOS FUNDOS
PATRIMONIAIS
―
DESCRIÇÃO

31-12-2015 MOVIMENTOS
2016

APÓS REEXPRESSÃO

SALDO
31-12-2016

147.216,14

147.216,14

FUNDOS PERMANENTES
Subsidio de funeral
FUNDOS PRÓPRIOS
Assistência médica e enfermagem

106.200,01

106.200,01

Assistência medicamentosa

8.645,52

8.645,52

Solidariedade associativa

3.512,00

3.512,00

86.380,00

86.380,00

Fundo reserva geral

132.186,14

132.186,14

Reservas especiais

42.814,00

Fundo de administração

Resultados transitados

400.351,60

42.814,00
-195.122,58

205.229,02

OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS
PATRIMONIAIS
Subsídios

194.139,83

-5.344,35

188.795,48

Doações

118.426,68

75.270,00

193.696,68

Resultado liquido exercício
Total
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-169.198,13
1.070.673,79

-4.969,27
-125.196,93

1.109.705,72
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ANEXO
1.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
1.1.

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE
Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense

1.2.

SEDE
Rua Capitão João de Almeida, 9 - 6200-365 Covilhã

1.3.

NIPC
507177981

1.4.

NATUREZA DA ATIVIDADE
A Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense é uma
pessoa coletiva de direito privado, sem fins lucrativos, com objetivos
de utilidade pública.

1.5.

Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se
expressos em unidade de euro.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações
financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o
Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 158/2009, com as alterações introduzidas pelo Decreto
de Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, que transpôs a Diretiva 2013/34/UE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013
aplicando-se o nível de normalização contabilística correspondente às
18 normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF-ESNL),
aprovadas pelo DL 36 A/2011.

Os instrumentos legais do SNC-ESNL são os seguintes:
• Decreto-lei 36 A/2011 de Portaria n.º 105/2011, de 9 de março
(base para a apresentação das demonstrações financeiras);
• Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho (Modelos de demonstrações
financeiras);
• Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho (Código de contas);
• Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho de 2015 (Norma contabilística
e de relato financeiro para as entidades do setor não lucrativo) que
revogou o aviso 6726-B/2011 aplicável até 31/12/2015.
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2.2. Indicação e justificação das disposições do snc 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.
No exercício de 2015 foram detetadas algumas incorreções referentes
a exercícios anteriores, não tendo sido as retificações refletidas
naquele exercício, conforme referido no anexo respetivo, em virtude
de se entender necessário proceder a uma conciliação de valores com
os terceiros intervenientes o que, dado a assunção da
responsabilidade do novo contabilista se ter verificado na parte final do
ano, se mostrou impossível de concretizar, muito especialmente pela
falta de resposta às solicitações. As conciliações integraram o
exercício aqui relatado, tendo as diferenças apuradas integrado os
resultados transitados. À data da preparação das demonstrações
financeiras não são conhecidas as DF´s da participada Grafistrela,
pelo que não é possível aferir o impacto que as mesmas possam ter
nas contas agora apresentadas.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS:

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações
financeiras:
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos
livros e registos contabilísticos da Associação de Socorros Mútuos
Mutualista Covilhanense, de acordo com as normas contabilísticas e
de relato financeiro, aplicados às entidades sem natureza lucrativa.

3.2. Rédito
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou
a receber.
O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido pelo
justo valor do montante a receber.
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou
a receber.
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3.3. Ativos fixos tangíveis / intangíveis
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam
disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em
conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de
bens, em sistema de duodécimos. As taxas de depreciação utilizadas
são as definidas pelo ISSIP.

ATIVO FIXO TANGÍVEL

VIDA ÚTIL ESTIMADA

Edifícios e outras construções

20 anos

Equipamento Básico

entre 4 e 8 anos

Equipamento de transporte

entre 4 e 8 anos

Equipamento administrativo

entre 2 e 8 anos

Outros ativos fixos tangíveis

entre 2 e 8 anos

ATIVO FIXO INTANGÍVEL

VIDA ÚTIL ESTIMADA

Programas computador

entre 3 e 6 anos

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida
útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas
nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gastos
do exercício em que ocorrem.

3.4. Dívidas de terceiros, fornecedores e outras dívidas a terceiros
As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se
mensuradas pelo método do custo. As dívidas de terceiros, a
fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor
nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é
considerado imaterial.

3.5. Empréstimos
Os empréstimos são registados no passivo pelo custo.

3.6. Periodizações
As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são
geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou
pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas
“Outras contas a receber e a pagar” e “Diferimentos”.
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3.7. Caixa e depósitos bancários
Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes
correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos
imediatamente realizáveis.

3.8. Benefícios de empregados
Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salário,
diuturnidades, abono para falhas, subsídio de férias e de natal.
As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são
reconhecidas como gastos no período em que os serviços são
prestados, numa base não descontada por contrapartida do
reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento
respetivo.
De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e
subsídios de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano
civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago
durante o período seguinte, pelo que, os gastos correspondentes
encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados
de acordo com o anteriormente referido.

3.9. Eventos subsequentes
Não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação, além
do divulgado em 2.2.

3.10. Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a
estimativas
Na preparação das demonstrações financeiras anexas não foram
efetuados juízos de valor nem estimativas, nem foram utilizados
pressupostos capazes de afetar as quantias relatadas de ativos e
passivos, ou as quantias relatadas de rendimentos e gastos do
período.

3.11. Principais pressupostos relativos ao futuro
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no
pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos
contabilísticos da Associação de Socorros Mútuos Mutualista
Covilhanense.

3.12. Fluxos de caixa
Na divulgação dos fluxos de caixa, foi utilizado o método direto, o qual
nos dá informação acerca dos componentes principais de
recebimentos e pagamentos brutos, obtidos pelos registos
contabilísticos da Associação de Socorros Mútuos Mutualista
Covilhanense.
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3.13. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos
bancários

DESCRIÇÃO

CONTA

31-12-2016

31-12-2015 OBSERVAÇÕES

Caixa

11

3.521,43

2.880,25

Depósitos à ordem

12

15.925,60

96.315,05

Depósitos a prazo

13

78.250,00

45.000,00

97.697,03

144.195,30

Total

Valores guardados
em cofre para
pequenas despesas.

4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS:
a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de
aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por
imparidade acumuladas.
b) As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta, em sistema
de duodécimos.
c) Vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação
do desempenho.
d) As taxas de depreciação utilizadas são as definidas pelo ISS.IP.
A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação
da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as
adições, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

DESCRIÇÃO
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções

31-12-2015

ADIÇÕES

ABATE

17.258,41
2.051.805,69

31-12-2016
17.258,41

117.270,00

2.169.075,69

Equipamento básico

267.053,74

Equipamento de transporte

123.123,41

56.808,28

179.931,69

Equipamento administrativo

90.268,85

7.050,14

97.318,99

Outros ativos tangíveis

18.807,65
181.128,42

2.749.446,17

Ativo tangível bruto
Depreciações acumuladas
Ativo tangível liquido

2.568.317,75

267.053,74

18.807,65

912.896,10

36.586,81

949.482,91

1.655.421,65

217.715,23

1.799.963,26

5. ATIVOS FIXOS INTANGIVEIS
DESCRIÇÃO
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31-12-2015

ADIÇÕES

ABATE

31-12-2016

Programas de Computador

4.018,47

4.018,47

Ativo intangível bruto

4.018,47

4.018,47

Depreciações acumuladas

1.944,88

366,90

2.311,78

Ativo intangível liquido

2.073,59

366,90

1.706,69
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6. INVESTIMENTOS FINANCEIROS
Encontram-se registados em investimentos financeiros:
•

Fundo de compensação do trabalho para os funcionários admitidos a
partir de 01/10/2013, valorizado pelo custo.

•

Fundo de Reestruturação do Sector Solidário, que se destina a apoiar
a reestruturação e a sustentabilidade económica e financeira das
IPSS, permitindo a manutenção do regular funcionamento e
desenvolvimento das respostas e serviços sociais que estas
entidades prestam.

•

A entidade detém a totalidade do capital da empresa Grafiestrela Artes Gráficas, Lda.. A empresa encontra-se inativa desde 2014 e não
se dispomos das DF’s à presente data.

•

Participa também no fundo social da Mutuália – Federação Mutualista,
Instituição Particular de Solidariedade Social na forma jurídica de
Associação Mutualista.

DESCRIÇÃO

31-12-2016

31-12-2015

40.500,00

40.500,00

INVESTIMENTOS EM ASSOCIADOS
Grafiestrela - investimento inicial
Grafiestrela - resultados
Grafiestrela - empréstimos

4.808,08

4.808,08

109.797,47

98.650,10

40.000,00

40.000,00

OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS
Mutuália
FCT
FRSS
Investimentos Financeiros

22,45

22,45

370,44

370,44

195.498,44

184.351,07

7. CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
a)

Os gastos de financiamento são considerados de acordo com o período
em que ocorrem. Quando debitados antecipadamente difere-se o valor
respeitante ao período não decorrido e se calculados postecipadamente
são acrescidos no exercício.

b)

Os gastos considerados no exercício totalizaram €21.347,48

8. INVENTÁRIOS
Apresenta-se no quadro seguinte a variação das existências consumidas.
Custos das mercadorias vendidas:
MOVIMENTOS
Saldo inicial
Compras

31-12-2015

36.949,75

35.239,07

331.512,21

329.018,41

Regularizações

-3.921,54

-653,67

Saldo final

36.831,12

36.949,75

327.709,30

326.654,06

Gasto no exercício
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E custos das matérias consumidas:
Movimentos

31-12-2016

Saldo inicial
Compras
Saldo final
Gasto no exercício

31-12-2015

6.590,42

6.606,66

154.077,07

153.113,60

6.375,00

6.590,42

154.292,49

153.129,84

9. RENDIMENTOS (Rédito e Ganhos)
Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o
período:

RÚBRICAS

31-12-2016

31-12-2015

VARIAÇÃO

417.693,95

409.113,09

2,10%

11.274,61

12.447,48

-9,42%

VENDAS
Medicamentos e outros produto farmacêuticos
Produtos de higiene pessoal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Quotas dos utilizadores

485.008,11

475.760,94

1,94%

Quotas / encargos de admissão

30.781,40

33.283,90

-7,52%

Refeitório

37.936,24

70.888,50

-46,48%

Outras comparticipações utentes

-

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO
Instituto da Segurança Social - ISS IP
Instituto de Emprego e Formação Profissional Município da Covilhã

IEFP

391.148,82

377.543,91

3,60%

2.763,85

19.969,92

-86,16%

46.393,90

-100,00%

50.000,00

POPH

-

OUTROS RENDIMENTOS
Rendimentos suplementares
Descontos de pronto pagamento
Correções relativas a períodos anteriores
Rendimentos em investimentos financeiros
Outros
Total

14.216,90

14.692,40

-3,24%

3.766,59

1.184,00

218,12%

31.538,65

-

600,33

6,05

-

79.906,13

21.409,42

273,23%

1.556.635,58

1.482.693,51

4,99%

10. SUBSÍDIOS E APOIOS DO GOVERNO E DOAÇÕES
A contabilização dos subsídios à exploração é feita da seguinte forma:
a) Os subsídios são contabilizados de acordo com o período a que o gasto
corresponde
b) Os subsídios recebidos da segurança social são registados
mensalmente de acordo com a sua atribuição. No caso de subsídios
cujo recebimento se verifique em períodos seguintes ao registo dos
gastos, são aquelesconsiderados o exercício a que corresponde o
gasto. Os subsídios atribuídos pelo IEFP são registados de acordo com
o valor dos gastos incorridos no período.

57 | Mutualista Covilhanense

Relatório e Contas
Exercício de 2016

Os subsídios e doações foram os referidos no quadro seguinte:
DESCRIÇÃO

31-12-2016

31-12-2015

391.148,82

377.543,91

381.820,11

375.562,23

9.328,71

1.981,68

SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO
ISS, IP - Segurança Social:
ISS.IP - Protocolos
ISS.IP - Vagas
Municipio da Covilhã

50.000,00

POPH
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46.393,90

IEFP

2.763,85

19.969,92

Total

443.912,67

443.907,73

Relatório e Contas
Exercício de 2016

11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS:
Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras
políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos
financeiros relevantes para a compreensão das demonstrações
financeiras.

11.1. BASES DE MENSURAÇÃO USADAS NA PREPARAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de
fornecedores/outras contas a receber e a pagar e pessoal
apresentava a seguinte decomposição:

ATIVOS E PASSIVOS CORRENTES
DESCRIÇÃO

31-12-2016

31-12-2015

57.579,29

57.168,42

ATIVO
Clientes e utentes
Adiantamentos a fornecedores

895,28

Estado e outros entes públicos

6.677,78

5.189,07

614,20

3.273,68

1.045,04

2.554,38

Sócios - quotas em cobrança
Outras contas a receber:
I.E.F.P. - projetos em curso
Devedores por acréscimo de rendimento

35.373,61

Caução E.D.P.

4.101,00

Municipio da Covilhã

4.101,00

25.000,00

Outras contas a receber
Total do ativo

158,92

13.918,02

131.445,12

86.204,57

707.686,47

678.266,27

196.301,62

216.626,24

26.945,56

22.955,58

161.276,48

44.704,24

141,47

2.046,10

PASSIVO
PASSIVO NÃO CORRENTE
Provisões
Financiamentos obtidos
PASSIVO CORRENTE
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar:
Fornecedores de investimentos

875,33

Outros credores
Credores por acréscimo de gastos:
Remunerações pagar
Total do passivo

86.224,86

85.567,32

1.178.576,46

1.051.041,08

A
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CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a os valores disponíveis no
imediato em caixa e depósitos á ordem apresentava a seguinte
decomposição:
31-12-2016

DESCRIÇÃO

31-12-2015

CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS
ATIVOS
Caixa

3.521,43

2.880,25

Depósitos à ordem

15.925,60

96.315,05

Total

19.447,03

99.195,30

11.2. FINANCIAMENTOS OBTIDOS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de
«Financiamentos obtidos», apresentava a seguinte decomposição:
31-12-2016

31-12-2015

751.782,77

694.399,09

BBVA

24.226,86

28.571,42

BIC

92.953,32

DESCRIÇÃO
INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Montepio Geral
OUTROS FINANCIADORES:

Total

868.962,95

722.970,51

Desdobrando-se em passivo corrente e não corrente, conforme se
apresenta nos quadros seguintes:
INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

CORRENTE

Montepio Geral - L.C. Apoio Economia social

NÃO
CORRENTE

TOTAL

7.362,31

89.105,54

96.467,85

Montepio Geral - Crédito investimento

35.378,04

524.654,59

560.032,63

Montepio Geral - conta corrente

95.000,00

Montepio Geral - cartão de crédito

95.000,00

282,29

Total

138.022,64

282,29
613.760,13

751.782,77

Total dos futuros pagamentos mínimos à data do balanço e o seu
valor presente para cada um dos seguintes períodos:
FINANCIAMENTOS OBTIDOS NÃO
CORRENTES
Montepio Geral - L.C. Apoio Economia social

2018

2019

SEGUINTES

TOTAL

7.544,05

7.728,96

73.832,53

89.105,54

Montepio Geral - Crédito investimento

36.106,53

36.858,15

451.689,91

524.654,59

Total

43.650,58

44.587,11

525.522,44

613.760,13
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11.3. LOCAÇÕES
A Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense é
detentora dos seguintes equipamentos em regime de locação
financeira:

LOCADORA

CONTRATO

BBVA Consumer Finance
Banco Internacional de
Crédito
Banco Internacional de
Crédito
Total

6136787
3725/06/2016

BEM

VALOR CONTRATO

INICIO

FIM

33.338,00

31-10-2014

01-07-2022

42.000,00

26-07-2016

25-07-2021

56.808,28

04-11-2016

05-11-2021

Viatura Mercedes Vito
Combi 17-PF-48
Equipamento
Climatização

3725/06/2016

Viatura

132.146,27

As quantias escrituradas líquidas à data do balanço para cada
categoria de ativos é a seguinte:
QUANTIA BRUTA
ESCRITURADA

ATIVO

AMORTIZAÇÕES
ACUMULADAS

QUANTIA
ESCRITURADA
LIQUIDA
32.918,00

Imóveis - equipamento climatização

33.338,00

420,00

Equipamento de transporte

90.146,28

7.709,41

82.436,87

123.484,28

8.129,41

115.354,87

Total

Total dos futuros pagamentos mínimos da locação à data do
balanço e o seu valor presente para cada um dos seguintes
períodos:
OUTROS FINANCIADORES

CORRENTE

NÃO
CORRENTE

TOTAL

BBVA - Mutuo 6136787

4.569,48

19.657,38

24.226,86

BIC - Contrato 3725/06/2016

7.972,02

30.029,22

38.001,24

BIC - Contrato 4094/10/2016

10.712,34

44.239,74

54.952,08

Total

23.253,84

93.926,34

117.180,18

Desdobrando-se da seguinte forma o passivo não corrente:
FINANCIAMENTOS OBTIDOS
NÃO CORRENTES
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2018

2019

SEGUINTES

TOTAL

BBVA - Mutuo 6136787

4.790,40

5.121,86

9.745,12

19.657,38

BIC - Contrato 3725/06/2016

8.132,93

8.297,10

13.599,19

30.029,22

BIC - Contrato 4094/10/2016

10.928,55

11.149,26

22.161,93

44.239,74

Total

23.851,88

24.568,22

45.506,24

93.926,34
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12. BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS
O número médio de funcionários ao serviço da Instituição nos anos de
2016 foi de 49 e em 2015 de 47 e os gastos incorridos com pessoal foram
os seguintes:

GASTOS COM PESSOAL
Indemnizações

31-12-2016

31-12-2015

VARIAÇÃO

2.237,23

2.195,60

-

116.485,13

99.726,26

16,80%

Seguros acidentes trabalho

4.861,06

4.853,51

0,16%

Outros gastos com o pessoal

4.136,55

1.314,00

-

660.080,78

604.014,23

9,28%

Encargos sobre remunerações

Total

13. POLITICA CONTABILÍSTICA ADOTADA PARA OS SUBSÍDIOS

Os subsídios à exploração são contabilizados de acordo com o referido
no ponto 10.
Os subsídios do Governo associados à aquisição de ativos não correntes
são inicialmente reconhecidos no capital próprio, sendo
subsequentemente imputados numa base sistemática, proporcionalmente
às amortizações dos ativos subjacentes, como rendimentos do período,
durante a vida útil dos ativos com os quais se relacionam.

14. OUTRAS INFORMAÇÕES
14.1. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO
Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos
ocorridos que afetem o valor dos ativos e passivos das
demonstrações financeiras do período, além do já referido na nota
2.2 do anexo.
14.2. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
DESCRIÇÃO

31-12-2016

31-12-2015

ATIVO
Retenções na fonte

73,44

Imposto sobre o valor acrescentado

6.604,34

5.189,07

Total

6.677,78

5.189,07

Retenção de imposto sobre o rendimento

5.877,53

5.077,46

Imposto sobre o valor acrescentado

1.476,90

2.228,29

Contribuições para a segurança social

19.591,13

15.649,83

Total

26.945,56

22.955,58

PASSIVO
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14.3. DIFERIMENTOS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de diferimentos
apresentava a seguinte decomposição:

31-12-2016

31-12-2015

Seguros

3.630,26

3.023,56

Total

3.630,26

3.023,56

Diferimentos
ATIVOS
Gastos a reconhecer

14.4. FUNDO PATRIMONIAL
Em 2016, foi efetuada uma reclassificação dos fundos patrimoniais
tendo em vista adequar esta rúbrica com o disposto nos estatutos
da Instituição e no Código das Associações Mutualistas. Neste
sentido procedeu-se à reconversão dos valores registados em
2015, bem como o executado até 31/12/2016, nas contas de
reservas e resultados transitados por transferência para as contas
de fundos permanentes, fundo de reserva geral, fundo de
administração e resultados transitados. O quadro seguinte
demonstra esta reclassificação:

REEXPRESSÃO FUNDO PATRIMONIAL
DESCRIÇÃO

31-12-2015

DESRECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO

FUNDO
PATRIMONIAL APÓS
REEXPRESSÃO

147.216,14

147.216,14

106.200,01

106.200,01

FUNDOS PERMANENTES
Subsídio de funeral
FUNDOS PRÓPRIOS
Assistência médica e enfermagem
Assistência medicamentosa

8.645,52

8.645,52

Solidariedade associativa

3.512,00

3.512,00

Fundo de administração

86.380,00

86.380,00

Fundo reserva geral

132.186,14

132.186,14

Reservas especiais

42.814,00

42.814,00

RESERVAS
Reservas legais

186.004,21

-186.004,21

Outras reservas

398.968,03

-398.968,03

342.333,17

58.018,43

Resultados transitados
OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS
PATRIMONIAIS
Subsídios
Doações
Resultado liquido exercício
Total
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400.351,60

194.139,83

194.139,83

118.426,68

118.426,68

-169.198,13

-169.198,13

1.070.673,79

-526.953,81

526.953,81

1.070.673,79
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14.5. ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
Encontra-se registado nesta rúbrica o valor das ações que a
instituição detém na E.D.P., registadas pelo custo de aquisição.

14.6. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de fornecimentos e
serviços externos apresentava a seguinte decomposição:

RÚBRICAS

31-12-2016

31-12-2015

VARIAÇÃO

Trabalhos especializados

43.333,82

142.831,49

-69,66%

Publicidade e propaganda

4.729,89

9.212,15

-48,66%

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Vigilância e segurança
Honorários
Comissões

53.444,55

42,98

-

38.448,55

39,00%
-12,65%

7.104,43

8.133,75

32.662,61

27.094,20

20,55%

Serviços bancários

2.300,21

2.660,57

-13,54%

Outros serviços especializados

3.654,88

625,71

484,12%

Ferramentas e utensílios desgaste rápido

5.719,62

3.885,69

47,20%

36,90

116,00

-68,19%

7.701,81

6.702,53

14,91%

Conservação e reparação

Livros e documentação técnica
Material escritório
Material didático

5.725,35

-

Artigos para oferta

1.463,61

3.434,26

-57,38%

Consumíveis para o posto clinico

8.069,50

6.611,51

22,05%

29.904,89

-9,37%
34,22%

Outros materiais

622,56

-

Eletricidade

27.101,44

Combustíveis

12.468,85

9.289,97

Gás

37.214,57

34.384,56

8,23%

Agua

32.881,04

47.801,94

-31,21%

5.598,36

-26,26%

Outros fornecimentos

50,00

-

Deslocações e estadas

4.128,14

Rendas e alugueres

8.254,33

6.752,00

22,25%

Comunicação

8.914,57

10.164,13

-12,29%

Seguros

5.144,85

6.722,54

-23,47%

894,79

100,00

-

Despesas de representação

4.333,47

4.406,41

-1,66%

Limpeza, higiene e conforto

21.858,55

18.297,19

-

480,09

19,56

-

334.569,08

428.966,29

-22,01%

Contencioso e notariado

Outros Serviços
Total
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14.7. OUTROS GASTOS E PERDAS
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de outros gastos e
perdas apresentava a seguinte decomposição:
RÚBRICAS

31-12-2016

31-12-2015

VARIAÇÃO

2.642,90

1.880,83

40,52%

344,60

653,67

-47,28%

OUTROS GASTOS
Impostos
Perdas em inventários
OUTROS
Correções relativas exercícios anteriores
Donativos

4.658,65

4.429,04

-

14.450,44

45,00

-

3.959,40

3.909,40

1,28%

1.303,06

-

Quotizações
Autoconsumos de medicamentos e outros produtos
Projeto POPH
Gastos com apoios financeiros concedidos associados

46.393,90

-

100,00

-

58.714,90

-54,61%

150,00

Outros

446,02

Total

-

26.652,01

14.8. GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de gastos e perdas
de financiamento apresentava a seguinte decomposição:
RÚBRICAS

31-12-2016

31-12-2015

VARIAÇÃO

17.299,10

39.096,33

-55,75%

4.048,38

1.530,84

164,45%

21.347,48

40.627,17

-47,46%

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO
Juros suportados com financiamentos obtidos
Outros gastos e perdas de financiamento
Total

14.9. OUTRAS INFORMAÇÕES:
Gasto médio por utente nas valências:
DESCRIÇÃO
Total de Encargos
Número Médio de Utentes
Custo Anual por Utente
Custo Mensal por Utente
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ESTRUTURA
RESIDENCIAL

CENTRO DE DIA

APOIO
DOMICILIÁRIO

572.622,99

166.008,83

316.530,46

40

26

61

14.315,57

6.384,95

5.189,02

1.192,96

532,08

432,42
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Distribuição do valor da quotização processada no exercício de
2016:
QUOTAS
PROCESSADAS

MODALIDADES
Subsidio de funeral
Assistência médica e enfermagem
Assistência medicamentosa

GASTOS DE
ADMINISTRAÇÃO
12,50%

797,40

697,73

99,68

25.524,00

22.333,30

3.190,70

4.038,00

3.533,25

504,74

168,00

168,00

30.527,40

26.732,28

Solidariedade associativa
Total

MODALIDADES *
87,50%

3.795,12

* - As quotas referentes à solidariedade associativa não contribuem para os gastos de administração

Covilhã, 16 de Março de 2017

Contabilista Certificado n.º 1589 // José Damasceno
Presidente // Nelson António Mendes da Silva
Vice-presidente // Fernando Neves Alexandre
Tesoureiro // António Manuel Garcia Rebordão
Secretário // Jorge Manuel Mendes Moreira
Vogal // António Valezim Dias
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6
―
PROPOSTA DA
DIREÇÃO PARA
APLICAÇÃO DE
RESULTADOS
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PROPOSTA DA DIREÇÃO PARA APLICAÇÃO DE
RESULTADOS
―

O Resultado Liquido do Exercício da Associação de Socorros Mútuos –
Mutualista Covilhanense foi de – 4.969,27€ consta-se por isso uma recuperação
assinalável quando comparado com o resultado obtido no exercício de 2015. (169.198,13).
As Modalidades de benefício, excetuando a modalidade de Assistência
Medicamentosa e de Enfermagem, apresentaram Resultados positivos.
No que diz respeito às Respostas Sociais só o Centro de Dia apresenta um
resultado negativo bastante expressivo esta resposta social foi claramente a que
mais contribuiu para o Resultado Liquido Global apresentado.
Em presença dos Resultados Obtidos a Direção da Associação de
Socorros Mútuos – Mutualista Covilhanense propões aos Associados que
o Resultado Liquido do Exercício no montante de -4.969,27€ seja aplicado
em conformidade com os estatutos (Art.º 73.º) e o Código das Associações
Mutualistas publicado pelo Decreto-lei nº 72/90 de 03 de março.

A Direção:
Presidente // Nelson António Mendes da Silva
Vice-presidente // Fernando Neves Alexandre
Tesoureiro // António Manuel Garcia Rebordão
Secretário // Jorge Manuel Mendes Moreira
Vogal // António Valezim Dias
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―
Parecer do
Conselho
Fiscal
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
No cumprimento da disposição nos Estatutos da Associação de Socorros Mútuos – Mutualista Covilhanense, o
Conselho Fiscal, submete à apreciação da Assembleia Geral o seu Parecer sobre o Relatório e Contas do exercício
de 2016, elaborado pela Direção.
1 – O Conselho Fiscal acompanhou regularmente a gestão da Associação de Socorros Mútuos – Mutualista
Covilhanense.
2 – No âmbito das suas funções o Conselho Fiscal contou com todo o apoio e colaboração da Direção, do Técnico
Oficial de Contas e dos serviços administrativos e financeiros, na disponibilização de toda a informação que
considerou necessária para o exercício das suas funções.
3 – As Demonstrações Financeiras da Associação de Socorros Mútuos – Mutualista Covilhanense relativas a 2016
apresentadas pela Direção, foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para
entidades do Setor Não Lucrativo.
4 – Na sequência do trabalho desenvolvido, o Conselho Fiscal considera que o Relatório e Contas de 2016
apresentado pela Direção divulgam de forma abrangente e transparente as atividades desenvolvidas, e igualmente
que as demonstrações financeiras respeitam as disposições legais e estatutárias aplicáveis.
Parecer: Em face do exposto, o Conselho Fiscal, dá o seu Parecer Favorável ao Relatório e Contas de 2016,
propondo a sua aprovação bem como a aprovação da proposta da Direção de aplicação dos resultados
líquidos de 2016.

Covilhã, 21 de Março de 2017

Presidente do Conselho Fiscal // Arlindo Augusto Ascensão Correia
Secretário do Conselho Fiscal // Ricardo Jorge Paiva Quelhas
Relator do Conselho Fiscal // Mário Manuel Viegas Mouro
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8
―
Convocatória
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9
―
Anexos
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