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01 –Identificação da entidade  

 
 1 DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: 
 
 Centro Social e Paroquial de Nova Oeiras 
 
 2 SEDE 
 
 Alameda Conde de Oeiras, em Oeiras 
 
 3. NATUREZA DA ACTIVIDADE 
 
 O Centro Paroquial tem como objectivo principal o desenvolvimento de actividades de carácter social a favor das 

comunidades da sua área de influência geográfica, entre as quais se destacam a ocupação de idosos durante o 
dia, onde efectuam algumas actividades do seu particular interesse. O Centro Paroquial tem acordo de 
cooperação com o Centro Regional de Segurança Social para a valência de Centro de Convívio, o Centro Paroquial 
Desenvolve actividades, semanais e mensais, de âmbito, cultural, motriz, ocupacional, recreativo e de convívio 
para os seus utentes, para as quais conta com a participação de alguns colaboradores que no dia a dia asseguram 
o funcionamento do mesmo e bem como dos donativos da Paróquia, da Câmara Municipal de Oeiras e de 
particulares anónimos. 

 
 
02 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

 

 
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições contabilísticas em vigor em 
Portugal no Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas 
e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (“NCRF-ESNL”) regulado pelos seguintes diplomas legais: 
 
" Portaria n.º 986/2009, de 7 de Setembro (Modelos de Demonstrações Financeiras);  
 
" Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho;  

" Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março;  

" Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março.  

" Portaria n.º 106/2011, de 14 de Março.  
 
Sempre que esta Norma não responda a aspectos particulares que se coloquem a dada entidade em matéria de 
contabilização ou relato financeiro de transacções ou situações, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que 
o seu não preenchimento impeça o objectivo de ser prestada informação que, de forma verdadeira e apropriada, 
traduza a posição financeira numa certa data e o desempenho para o período abrangido, a entidade deverá recorrer, 
tendo em vista tão somente a superação dessa lacuna, supletivamente e pela ordem indicada: 

a) Às NCRF e Normas Interpretativas (NI); 

b) Às Normas Internacionais de Contabilidade, adoptadas ao abrigo do Regulamento n.º1606/2002, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de Julho; 
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c) Às Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo 
IASB, e respectivas interpretações (SIC e IFRIC). 
 
 
 
 
03 –Resumo das principais politicas contabilísticas 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos 
livros e registos contabilísticos da Entidade, de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para as 
entidades do setor não lucrativo.  

 
 
03.01 –Principais politicas contabilísticas:  
 
As principais políticas contabilísticas adotadas pela Entidade na preparação das demonstrações financeiras anexas são 
as seguintes:  
 
 
04 –Divulgação de politicas contabilísticas 
 
 
04.01 -Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:   

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos 
livros e registos contabilísticos da Entidade, de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro.  

04.01.01 –Pressuposto do acréscimo  

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de 
reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do 
recebimento.  

04.01.02 –Informação comparativa  

A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações 
financeiras. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e descritiva quando é relevante para 
uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente.  

04.02 –Politicas de reconhecimento e mensuração:  
 
04.02.01 -Ativos fixos tangíveis  

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui o custo de 
compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e 
condição necessárias para operarem da forma pretendida.  

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações acumuladas.  

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo 
com o método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.  
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  Activos   Vida útil. 
- Equipamento básico  2 a 20 anos 
- Equipamento de transporte 5 a 8 anos 
- Equipamento administrativo 3 a 8 anos 
 
As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas 
estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.  
 
O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença 
entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido 
em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.  
 
04.02.02 -Instrumentos financeiros (ativos e passivos financeiros)  

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das 
correspondentes disposições contratuais.  

Os ativos e passivos financeiros encontram-se mensurados ao custo. Nas situações em que o valor de custo é superior 
ao valor recuperável, é registado uma perda por imparidade pela respetiva diferença.  

Estão incluídos nesta categoria os seguintes ativos financeiros:  

- Clientes e outras dívidas de terceiros; 

- Outros ativos financeiros; 

- Caixa e depósitos bancários (vencíveis a menos de 3 meses); 

As perdas por imparidade são registadas em resultados como perdas por imparidade no período em que são 
determinadas. Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser 
objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser 
revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida caso a perda 
não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é reconhecida em resultados como 
reversões de perdas por imparidade.  

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram 
por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses ativos financeiros e todos os riscos e 
benefícios significativos associados à posse dos mesmos.  

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada 
ou expire.  

04.02.03 -Rédito  

O rédito compreende o valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da 
atividade normal da Entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), se 
aplicável, abatimentos e descontos.  

A Entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Entidade obtenha 
benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos.  

Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou seja quando incorre nos gastos 
necessários para a execução dos mesmos.  
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05 –Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL 

Não aplicável 

06 –Alterações nas estimativas contabilísticas e erros 

Não aplicável 

 

07 - Activos fixos tangíveis 

07.01 -Divulgações sobre activos fixos tangíveis:  

07.01.01 -Bases de mensuração:   

Os activos tangíveis estão valorizados de acordo com o modelo do custo, segundo o qual um item do activo fixo 
tangível é escriturado pelo seu custo menos qualquer depreciação acumulada e quaisquer perdas por imparidade 
acumuladas.  

 

07.01.02 -Método de depreciação usado:  

A Entidade amortiza os seus bens do activo fixo tangível de acordo com o método da linha recta. De acordo com este 
método, a depreciação é constante durante a vida útil do activo se o seu valor residual não se alterar.  
 
 
Em 31 de Dezembro de 2017, o movimento ocorrido no valor das imobilizações corpóreas, bem como nas respectivas amortizações 
e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte: 
 
 
 
 
 

Activo Bruto 
Edificios e outras 

Construções 

Equiamento 

Básico 

Equiamento 

Transporte 

Equipamento 

Administrativo 
Total Corpóreo 

Saldo Inicial 10.190,66 25.436,66 21.348,00 17.708,73 74.684,05 

Investimento     0,00   0,00 

Desinvestimento         0,00 

Transferências/Abates         0,00 

Saldo Final 10.190,66 25.436,66 21.348,00 17.708,73 74.684,05 

Amortizações e perdas por 
imparidades acumuladas           

Saldo Inicial 1.834,29 24.831,11 17.348,00 15.821,75 59.835,15 

Depreciações do exercicio   504,60 625,00 1.074,02 2.203,62 

Desinvestimento         0,00 

Transferências/Abates         0,00 

Saldo Final 1.834,29 25.335,71 17.973,00 16.895,77 62.038,77 

Valor Liquido 8.356,37 100,95 3.375,00 812,96 12.645,28 
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08 - Activos intangíveis 
 
Não aplicável 
 
 
 

09 - Locações 
 
Não aplicável 
 
 
 

10 – Custos de empréstimos obtidos 
 
Não aplicável 
 
 
 

11 -Inventários 
 
Não aplicável 
 
 
 

12 -Rédito 
 
 
12.01 -Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adoptados para 
determinar a fase de acabamento de transacções que envolvam a prestação de serviços  

A Entidade reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios:  

a) Vendas - são reconhecidos nas demonstrações dos resultados quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos 
activos são transferidos para o comprador, quando o montante dos réditos possa ser razoavelmente quantificado, 
quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transacção fluam para a entidade e quando os 
custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transacção passam ser fiavelmente mensurados.;  

b) Prestações de serviços - são reconhecidos na demonstração dos resultados com referência à fase de acabamento 
da prestação de serviços à data do balanço.;  
 
 
 
12.02 -Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecido em 31-12-2017 e em 31-12-2016 é detalhado 
conforme se segue:  
 
 

Quantia de cada categoria significativa de rédito 
reconhecida     

  2017 2016 

      

Vendas de bens 0,00 0,00 

Prestações de serviços 296.837,84 224.438,47 

      

Total geral 296.837,84 224.438,47 
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13 –Provisões, passivos contingentes e activos contingentes 
 
Não aplicável 
 
 
 

14 – Subsídios e outros apoios 
 
 
Os subsídios recebidos durante os exercícios 2017 e 2016 foram recebidos das seguintes entidades: 
 
 
 

Subsídios 2017 2016 

Segurança Social 2.777,74 0,00 

Câmara Municipal de Oeiras 4.000,00 5.600,00 

MAI / SEF 9.000,00 9.000,00 

Paroquias Nova Oeiras / S. J. Barra 500,00 7.700,00 

Outros 1.175,00 3.025,00 

  17.452,74 25.325,00 

      

 
 
 
O subsídio recebido do MAI/SEF refere-se ao protocolo de cooperação entre estas entidades e o Centro Social 
Paroquial de Nova Oeiras, visa garantir as condições de acolhimento e integração dignas aos requerentes que Portugal 
decidiu acolher oriundos de países em situação grave económica e social ou situações de conflito militar. 
O projeto “Vamos acolher uma família de pessoas como nós” criado pela plataforma de apoio aos refugiados inclui a 
recolocação de 3 pessoas e vigora por um prazo de 24 meses. 
Este protocolo prevê a transferência de um valor de 6.000,00 euros por cada pessoa a ser recolocada. 
À data da aprovações de contas do exercício 2017 a totalidade das verbas já tinha sido transferida pela entidade 
responsável (MAI/SEF).  
 
Os donativos recebidos durante os exercícios 2017 e 2016 foram recebidos das seguintes entidades: 
 
 

Donativos recebidos 2017 2016 

      

Beneméritos 5.397,99 5.345,00 

Consignação do IRS 14.910,13 12.024,25 

  20.308,12 17.369,25 

  
 

  

 
 

15 – Efeitos de alterações em taxas de câmbio 
 
Não aplicável 
 
 
 

16 – Imposto sobre o rendimento 
 
 
A entidade é um sujeito passivo isento, não exerce como atividade principal uma atividade comercial.  
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17 –Instrumentos financeiros 
 
 

17.01 –Outras contas a receber e a pagar 
 
 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica apresentava o seguinte detalhe: 
 
 
 

Outras contas a receber         

        2017 2016 

Vanda Noe       573,80 573,80 

Maria Helena Borges       0,20 0,20 

Paula Cristina        144,12 144,12 

Refugiados       64,87 350,00 

Recibos verdes emitidos em ano seguinte     4.111,37 1.311,37 

Fundo Compensação do Trabalho     685,48 281,54 

Outros       0,00 57,30 

            

Montante Bruto       5.579,84 2.718,33 

Perdas por Imparidade           

Montante Liquido       5.579,84 2.718,33 

            

 
 
 
 
 

Outras contas a pagar           

        2017 2016 

Credores por acréscimo de gasto         

Remunerações a liquidar           

     com Férias e Sub. Férias     19.810,37 15.240,25 

     Outros       0,00 27,52 

            

Sub total       19.810,37 15.267,77 

            

Zielene Moura       150,00 150,00 

Outros       161,57 0,00 

            

        311,57 150,00 

            

Perdas por Imparidade           

Montante Liquido       20.121,94 15.417,77 
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ACTIVOS FINANCEIROS 2017   2016 

  
Montante 

bruto 

Perdas por 
imparidade 
acumuladas 

Montante 
liquido 

  
Montante 

bruto 

Perdas por 
imparidade 
acumuladas 

Montante 
liquido     

    

Disponibilidades:               

     Numerário 7.517,27   7.517,27   2.079,96   2.079,96 

     Depósitos bancários 54.124,46   54.124,46   34.099,03   34.099,03 

  61.641,73 0,00 61.641,73   36.178,99 0,00 36.178,99 

                

                

Activos financeiros ao custo:               

     Clientes     0,00       0,00 

     Clientes de cobrança duvidosa     0,00       0,00 

     Accionistas     0,00       0,00 

     Outras contas a receber 5.579,84   5.579,84   2.718,33   2.718,33 

  5.579,84 0,00 5.579,84   2.718,33 0,00 2.718,33 

                

  67.221,57 0,00 67.221,57   38.897,32 0,00 38.897,32 

                

 
 
 
 
 

PASSIVOS FINANCEIROS 2017   2016 

  
Montante 

bruto 

Perdas por 
imparidade 
acumuladas 

Montante 
liquido 

  
Montante 

bruto 

Perdas por 
imparidade 
acumuladas 

Montante 
liquido     

    

Fornecedores:               

     Fornecedores conta corrente 2.461,45   2.461,45   3.371,94   3.371,94 

     Fornecedores - outras 0,00   0,00   0,00   0,00 

  2.461,45 0,00 2.461,45   3.371,94 0,00 3.371,94 

                

                

Outros passivos financeiros:               

     Financiamentos obtidos     0,00       0,00 

     Estado e Outros Entes Publicos 2.765,84   2.765,84   2.404,49   2.404,49 

     Adiantamentos por conta de vendas 0,00   0,00   0,00   0,00 

     Outras contas a pagar 20.121,94   20.121,94   15.417,77   15.417,77 

  22.887,78 0,00 22.887,78   17.822,26 0,00 17.822,26 

                

  25.349,23 0,00 25.349,23   21.194,20 0,00 21.194,20 
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18 –Benefícios dos empregados 
 
 
Não aplicável 
 
 

19 –Acontecimentos após a data do balanço 
 
 
Não aplicável 
 
 

20 –Agricultura 
 
 
Não aplicável 
 
 

21 –Outras informações 
 
 

21.01 –Diferimentos 
 
 

Os diferimentos referem-se a importâncias que foram efectivamente pagas no corrente exercício mas que 
efectam o exercício seguinte, em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica apresentava o seguinte detalhe: 
 
 
 

Diferimentos           

        2017 2016 

Activos: (Gastos a reconhecer)         

Seguros       0,00 2.688,93 

Rendas       1.100,00 0,00 

            

Total       1.100,00 2.688,93 

            

Montante Liquido       1.100,00 2.688,93 

            

 
 
 
21.02 –Caixa e equivalentes 
 
 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 o detalhe de caixa e equivalentes de caixa era o seguinte: 
 
 

Fluxos de caixa           

  Saldo Inicial Entradas Saidas Saldo Final 2016 

            

Caixa 2.079,96 39.590,48 34.153,17 7.517,27 2.079,96 

Depósitos bancários 34.099,03 289.412,55 269.387,12 54.124,46 34.099,03 

Totais 36.178,99 329.003,03 303.540,29 61.641,73 36.178,99 
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O gráfico seguinte mostra a variação ocorrida nas disponibilidades nos últimos 4 anos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
21.03 –Situação patrimonial / Resultados transitados 
 
 
a) VARIAÇÃO NAS RUBRICAS DE FUNDOS PATRIMONIAIS 
 
  
O movimento ocorrido nas rubricas de Capitais durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 foi como segue: 
 
 
 

          

Movimento ocorrido nas rúbricas Fundo 
Associativo 

Reservas 
Resultados 
transitados 

Resultado liquido 
       de fundos patrimoniais 

          

Saldo inicial 4.341,25 0,00 3.897,45 27.002,25 

Reduções 0,00 0,00 0,00 -6.625,58 

Aumentos 0,00 0,00 27.002,25 0,00 

Saldo final 4.341,25 0,00 30.899,70 20.376,67 

          

Total capitais próprios       55.617,62 
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21.04 –Estado e outros entes públicos 
  
 
 Em 31 de Dezembro de 2017, os saldos tinham a seguinte composição: 
 
 
 
 

Estado e Outros Entes Publicos       

        2017 2016 

Importâncias a pagar           

Imposto sobre o rendimento (IRS)     157,00 308,43 

Contribuições para a segurança social (TSU)   2.608,84 2.096,06 

Total       2.765,84 2.404,49 

            

 
 
 
21.05 –Montante global e repartição dos serviços prestados 
 
 
 

A repartição dos serviços prestados durante o exercício 2017 e 2016 foi a seguinte: 
 
 
Todos os serviços foram efectuados no território nacional, sendo a sua repartição da seguinte forma: 
 
 
 
 

Origem dos serviços efectuados 2017 2016 

      

Serviço Apoio Domicilio (SAD) 214.107,34 154.783,83 

Centro de estudos 19.199,40 8.413,18 

Centro de dia 58.325,04 51.572,94 

Cafetaria - Bar 662,75 2.721,16 

Festas e vendas 90,00 903,50 

Ginastica 0,00 515,00 

Informática 0,00 0,00 

Academia de musica 0,00 0,00 

Fisioterapia dos utentes 0,00 0,00 

Outros 4.453,31 5.528,86 

  296.837,84 224.438,47 
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Comparativamente, o gráfico seguinte mostra a evolução destes serviços. 
 
 

 
 
 

 
21.06 -Fornecimentos e serviços externos  
 
 
A rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" nos exercícios findos em 2017 e 2016 é detalhada conforme se 
segue:  
 
 

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 2017 2016 

      

Trabalhos especializados 2.115,60 2.103,30 

Honorários 60.484,93 53.314,07 

Conservação e reparação 10.908,82 5.286,87 

Materias 5.166,76 1.673,37 

Electricidade 1.094,58 164,79 

Combustiveis 11.101,02 7.407,91 

Água / Gás 353,22 137,59 

Rendas 6.600,00 2.200,00 

Comunicação 8.476,56 3.776,30 

Deslocações e estadas 1.337,50 108,30 

Seguros 6.409,78 5.256,63 

Produtos/Serviços de Limpeza 6.451,48 5.614,56 

Outros 4.151,96 1.561,85 

  124.652,21 88.605,54 
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21.07 –Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 
 
 
O movimento ocorrido nesta rubrica durante o ano 2017 e 2016 foi o seguinte: 
 
 
 

CMVMC       Mercadorias 

        2017 2016 

Saldo Inicial       0,00 0,00 

Compras       35.159,06 32.390,08 

Regularizações       0,00 0,00 

Saldo Final       0,00 0,00 

Custo Merc. Vendidas e das Mat Consumidas   35.159,06 32.390,08 

            

 
 
O valor das compras refere-se às refeições e géneros alimentícias utilizados na preparação das mesmas, que são 
servidas aos utentes e suportadas pelas mensalidades por estes pagas. 
 
 
21.08 –Gastos com o pessoal 
 
Os gastos com o pessoal no exercício 2017 e 2016 foram assim efectuados: 
 
 

Pessoal 2017 2016 

      

Remunerações do pessoal 116.162,40 92.994,77 

Encargos sobre remunerações 24.884,50 18.961,02 

Seguro de acidentes de trabalho e D. profissionais 3.273,15 2.430,93 

Outros gastos com o pessoal 2.530,35 773,79 

  146.850,40 115.160,51 

      

 
 
 
 
Linda-a-Velha, 25 de Julho de 2018 
 
 
 
O CONTABILISTA A DIRECÇÃO 
 


