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1 - Aos Sócios 
A direção da Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra 

apresenta o Relatório e Contas do ano de 2014. 

O prestar contas é o ato de relatar aos interessados, diretos e indiretos, a atividade da instituição no decurso 

de um período de tempo de 365/6 dias (um ano civil). 

Além da obrigação legal e moral, trata-se de um ato de grande grandeza, pois é através dele que avaliamos e 

justificamos o dia-a-dia da instituição. 

Após 3 anos e 10 meses do início das respostas sociais de centro de dia e serviço de apoio domiciliário, as 

quais iniciaram em março de 2011, é de enaltecer todo o esforço e trabalho desempenhado para prestar um 

serviço cada vez mais adaptado aos seus utentes, podendo assim dar uma melhor qualidade de vida, e como 

tal e de uma forma especial, agradecemos a todos os que se envolveram mais diretamente na organização 

das ações. 

 

A direção, 
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2 - Situação Financeira 
O Relatório e Contas será apresentado em Assembleia Geral aos sócios assim como os demais documentos, e 

o mesmo deve ter uma exposição fiel e clara sobre a evolução financeira, e o desempenho da sua posição. 

O objetivo da Associação é proporcionar respostas sociais inexistentes na Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto 

da Guerra onde existe uma população muito envelhecida e de grande carência económica, sendo uma IPSS 

não tem qualquer interesse lucrativo. Apesar das dificuldades e conjuntura em que se tem vivido nos últimos 

anos, esta entidade tem sobrevivido e crescendo lentamente apesar dos escassos recursos, os quais são: 

subsídio da Segurança Social, mensalidades dos utentes, quotas dos associados, donativos e algumas receitas 

provenientes dos eventos realizados. 

O volume de negócios do exercício apresentado no 

ano de 2014 foi no valor de 83.828,92€ e como 

resultado líquido o valor de 4.457,46€.  
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2.1 - A ENTIDADE 

A Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra com sede na Rua da 

Junta n.º 1, 2910- 312 Setúbal, pessoa colectiva nº 509275060, tendo como atividade principal a ação social 

com as respostas sociais de centro de dia e serviço de apoio domiciliário, CAE N.º 88101.  

A capacidade total que a Instituição possui para a resposta de centro de dia é de 39 utentes, no seu espaço 

físico, em Pontes e 40 utentes para a resposta de serviço de apoio domiciliário. 

A presente entidade é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social), desde o dia 23-02-2010. 

A estrutura orgânica concebida para o desempenho das suas funções encontra-se definida no respectivo 

estatuto, sendo: 

 

� Assembleia Geral é constituída por todos os sócios admitidos há pelo menos três meses, que tenham 

as suas quotas em dia e não se encontrem suspensos e é dirigida pela respetiva mesa, que tem a 

seguinte constituição: 

Presidente Manuel António Torres Damásio Neto 

1º Secretário Manuel Joaquim Sobral da Natividade 

2º Secretário Nuno Miguel Gouveia 

 

Compete à mesa da assembleia geral dirigir, orientar e disciplinar os trabalhos da assembleia, entre outras 

competências previstas nos estatutos. 

 

� As funções da Direção são as de gerir a associação e representá-la. E a mesma tem a seguinte 

constituição: 

Presidente Luís Alberto Miranda Custódio 

Vice-presidente Fernando António Rosa Deodato 

Secretária Carmelinda Maria Emídeo Pereira 

Tesoureiro Albertina Maria Seroido Branco Lima 

Vogal Idália da Silva Rosa 
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� Concelho fiscal é o órgão de fiscalização da instituição. 

 

Presidente Américo Manuel Arsénio 

1º Vogal Rogério Joaquim Deodato 

2º Vogal Custódio Albino Matias 
 

 

2.2 - ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

No ano de referência, à semelhança do ano anterior, foram realizados vários eventos para angariação de 

fundos, tais como: 

� Almoço solidário; 

� Festa de Verão do C.D.C.R. de Gâmbia;  

� XIV Festas do Moinho de Maré da Mourisca; 

Foi verificado a manutenção do acordo com a Segurança Social celebrado em Dezembro de 2010; 

Angariação de donativos; 

Continuação da prestação de serviços no centro de dia e apoio domiciliário. 

 

 

2.3 - PERSPETIVAS FUTURAS 

Com o objetivo de continuar a prestação de um serviço de excelência, direcionado a todos os que procuram a 

nossa instituição, temos como perspetivas futuras, o prosseguimento do trabalho até aqui efetuado, com o 

alargamento de serviços no âmbito da saúde e ação social, aumentando o número de utentes, assim como o 

aumento do número de acordos com a Segurança Social. 
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2.4 - COMENTÁRIO AOS RESULTADOS OBTIDOS 

De seguida e com base na análise feita às demonstrações financeiras serão apresentados os resultados 

obtidos e um breve comentário reportando o período de 2014. 

Os resultados obtidos são com base nos valores da Demonstração de Resultados. 

Será ainda apresentada a evolução de custos e proveitos de 2010 a 2014 e como estão repartidos os 

mesmos. 

 

Repartição dos gastos e ganhos do ano de 2014 

 

� Gastos 

 

 

Como se pode verificar os maiores gastos são com o pessoal, e FSE, representados nas contas 63 e 62, 

respetivamente. 
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� Ganhos 

 

 

 

Analisando os Ganhos, verifica-se que os valores recebidos da Segurança social não fizeram face aos gastos 

com o pessoal, os mesmos assim como os restantes tiveram de ser colmatados com os valores recebidos nas 

Prestações de serviços (mensalidades dos utentes, e quotas dos associados), e Outros Rendimentos e Ganhos 

(donativos e eventos). 
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Repartição dos gastos e ganhos por resposta social 

 

O resultado líquido desta resposta é de 859,72€. 

 

 

O resultado líquido desta resposta é de 6.375,88€. 
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Evolução dos gastos e ganhos de 2010 a 2014 

 

 

Nos gráficos apresentados anteriormente é visível onde cresceu/diminuiu as despesas e aumentou/reduziu 

as receitas. 
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2.5 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

De seguida serão apresentados os desvios em valores absolutos, relativamente ao ano transato, e orçamento 

previsto para o ano. O grau de execução do orçamento é representado em percentagem. 

 

 

Rendimentos e Ganhos 

Os rendimentos obtidos no exercício em análise perfizeram um total de 179.288,20 euros, distribuídos pelas 

rubricas abaixo descriminadas. Este valor corresponde a um grau de execução do orçamento de 100,83% do 

valor orçamentado. 

 

Relativamente ao ano anterior verificou-se um acréscimo de rendimento no valor de 37.795,76 €, em que as 

principais fontes desse acréscimo foram as verbas provenientes da prestação de serviços, donativos e 

eventos. 

Relativamente aos rendimentos orçamentados para 2014, a diferença não é muito expressiva, sendo o seu 

valor de 1.477,14 €, foi recebido maior valor em donativos/eventos e uma redução significativa no valor dos 

serviços prestados. 
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Gastos e Perdas 

Os gastos realizados perfizeram um total de 174.831,04 €, correspondendo a um grau de execução do 

orçamento de 110,25 %. 

 

O desvio do ano de 2013 para 2014 foi de 48.582,95 €, incidindo em maior valor nos gastos de FSE e Gastos 

com o pessoal. 

O desvio apresentado relativamente ao orçamentado foi de 16.251,88 € a mais, incidindo nos gastos com FSE 

e Gastos com pessoal positivamente, e negativamente nos custos com CMVMC. 
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3 - Demonstrações Financeiras 
De seguida são apresentadas as demonstrações financeiras: 

 

3.1 – BALANÇO (EM ANEXO) 

 

3.2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS – TOTAL (EM ANEXO) 

 

3.3 - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (EM ANEXO) 

 

3.3 – APURAMENTO DE RESULTADOS (EM ANEXO) 

 

3.4 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS – CENTRO DE DIA 

 

3.5 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 
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4 - Anexo 
1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

 

1.1 – Designação da entidade 

Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra 

 

1.2 – Sede 

Rua da Junta n.º 1 – Pontes, 2910-312 Setúbal 

 

1.3 – Natureza da atividade 

A Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, em 23-02-

2010 foi oficialmente considerada como Instituição Particular de Solidariedade Social, publicado na 

mesma data no Diário da República n.º 37, tendo sido reconhecido o estatuto de utilidade pública. 

A ASSFGPAG tem como objecto principal a prestação de serviços no âmbito social, com as respostas 

de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. 

 

1.4 – Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em 
unidades de euro. 
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2 – REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

2.1 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas, de acordo com o modelo contabilístico para as 

entidades sem fins lucrativos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março de 2011, com os 

ajustamentos necessários de acordo com o normativo mencionado. 

Instrumentos legais da NCRF-ESNL: 

• Portaria n.º 105/2011, de 14 de março – Modelos de demonstrações financeiras; 

• Portaria n.º 106/2011, de 14 de março – Código de contas; 

• Aviso n.º 6 726 – B/2011 – 14 de março – NCRF-ESNL. 

 

2.2 – Indicação e justificação das disposições da NCRF-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. 

No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições da NCRF-ESNL. 

 

2.3 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos 

conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior. 

As Demonstrações Financeiras são comparáveis em todos os aspetos com as do período anterior. 

 

 

3 – PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS 

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos registos contabilísticos da ASSFGPAG, de 

acordo com a normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL). 
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ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 31 de dezembro de 2011 (data de transição para a NCRF-ESNL), 

encontram-se registados ao custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente 

aceites até aquela data, deduzido das depreciações. 

As taxas de depreciação utilizadas no ano de 2011, foram as de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 

78/88 de 3 de Março em consonância com o disposto no Decreto Regulamentar 2/90. 

Apesar de o normativo contabilístico ter sido alterado, a vida útil dos ativos adquiridos nos anos de 2010 e 

2011 foi mantida, e após análise ao Decreto Regulamentar 25/2009, foi verificado que continuam em 

conformidade. 

Ativo fixo tangível Vida útil estimada 

Equipamento básico entre 5 a 8 anos 

Equipamento administrativo entre 5 a 8 anos 

Equipamento de escritório entre 7 a 8 anos 

 

As vidas uteis e método das amortizações dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma 

alteração a estas estimativas será reconhecido prospetivamente na demonstração de resultados por 

naturezas. 

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em 

benefícios ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos 

do exercício em que ocorreram.  

O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são determinados pela 

diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo 

registadas na demonstração dos resultados por naturezas nas rubricas «Outros rendimentos e ganhos» ou 

«Outros gastos e perdas». 
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RÉDITO 

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. 

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas: 

Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador; 

A entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos; 

O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 

Os gastos suportados ou a suportar com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade. 

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos, pelo justo valor do 

montante a receber. 

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da 

transação à data do relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas: 

O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade: 

� É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a entidade; 

� Os gastos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade; 

� A fase de acabamento da transação à data do relato pode ser valorizada com fiabilidade. 

 

IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

A ASSFGPAG está isenta do Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas de acordo com o disposto no 

art.º 10, n.º 1 alínea b) do CIRC. 

 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 

Fornecedores e outras dividas a terceiros - As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se 

mensurados pelo método do custo. 

Caixa e depósitos bancários - Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos 

valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis. 
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Benefícios dos empregados - Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, fornecimento 

de refeição, 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. 

 

3.2 - Principais pressupostos relativos ao futuro 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações a 

partir dos registos contabilísticos da ASSFGPAG. 

 

 

4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.  

4.1 – 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: 

a) A natureza da alteração na política contabilística; 
 

As políticas contabilísticas não foram alteradas. 

b) A natureza do erro material de período anterior e seus impactos nas demonstrações 
financeiras desses períodos; 
 

Não foram encontrados quaisquer erros do período anterior. 
 

 

5 – Ativos Fixos Tangíveis 

a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
correspondentes depreciações acumuladas. 
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b) As depreciações foram efetuadas de acordo com as taxas estipuladas no Decreto-Lei n.º 78/88 de 3 
de Março e a vida útil de acordo com o Decreto Regulamentar 25/2009. 

 
 

6 – Ativos Intangíveis 

a) De acordo com o Decreto Regulamentar 25/2009, as amortizações a aplicar são: 

Ativo fixo tangível Vida útil estimada 

Licença de programa informático 3 anos 

 

b) Reconciliação da quantia escriturada 
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9 – Inventários 

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiarias e de consumo encontram-se mensuradas ao custo de 

aquisição, utilizando-se o FIFO como fórmula de custeio. O sistema de inventário utilizado é o permanente. 

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, os inventários da entidade detalham-se conforme segue: 

 

Quantia de inventários reconhecida como gastos durante o período 

Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período findo em 31 de dezembro de 2014, 

detalha-se conforme segue: 
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10 – Rédito 

Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito 

proveniente de: 

 

12 – Subsídios e outros apoios 

A ASSFGPAG recebe um subsídio à exploração concedido pelo Instituto da Segurança social, no regime de 

duodécimos, detalhando-se da seguinte forma: 

Descrição – respostas N.º de utentes por resposta no Valor mensal por Valor recebido no ano – 

Centro de dia  11 105,88 13.958,79 

Apoio domiciliário 17 243,78 49.668,86 

   63.627,65 

A ASSFGPAG ainda obteve um subsídio no valor de 15.106,56€, no âmbito do contrato de emprego de 

inserção. 
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16 – Benefícios dos empregados 

Os gastos com o pessoal foram os seguintes, os quais foram repartidos 33,33% para a resposta social de CD e 

66,67% para a resposta de SAD, e uma colaboradora é imputada 50% para a resposta de SAD e Lavandaria: 

 

Gastos com pessoal 31-12-2014 31-12-2013 

Remunerações dos colaboradores da ASSFGPAG 69.078,68 50.079,80 

Encargos sobre remunerações do pessoal da ASSFGPAG 10.924,26 8.976,38 

Outros gastos 5.002,51 2.666,96 

Total 85.005,45 61.723,14 

     A rubrica «Outros gastos» inclui gastos com a medicina no trabalho, seguro de acidentes  

     no trabalho; Vestuário e Higiene e Segurança no trabalho). 

 

 

17 – Outras informações 

17.1 – Estado e outros entes públicos 

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a rubrica de «Estado e outros entes públicos» apresentava a seguinte 

decomposição. 

 

31-12-2014 31-12-2013 Descrição 

Corrente Total Corrente Total 

Estado e outros entes públicos     

Ativos     

Imposto sobre o valor acrescentado 2.644,20 2.644,20 2.266,18 2.266,18 

Total do ativo 2.644,20 2.644,20 2.266,18 2.266,18 

Passivos     

Imposto sobre o rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 

Retenção de impostos sobre o rendimento 240,24 240,24 176,23 176,23 

Imposto sobre o valor acrescentado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contribuição para a segurança social 1.464,20 1.464,20 1.005,62 1.005,62 

Total do passivo 1.704,44 1.704,44 1.181,85 1.181,85 

Total Líquido 939,76 939,76 1.084,33 1.084,33 
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17.2 – Fundos patrimoniais 

Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a rubrica dos «Fundos patrimoniais» apresentava a seguinte 

decomposição: 

Fundos Patrimoniais 31-12-2014 31-12-2013 

Fundos 4.281,81 4.281,81 

Outras variações de fundos patrimoniais 0,00 0,00 

Resultados transitados 49.663,72 35.557,06 

Outras variações nos fundos patrimoniais 11.729,54 0,00 

Resultado líquido do período 4.457,46 15.244,65 

Total 70.132,53 55.083,52 

 

17.3 – Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários 

Descrição 31-12-2014 Observações 

Caixa e depósitos bancários    

Caixa 1.351,94  

Depósitos à ordem 37.116,91  

Total 38.468,85  
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5 – Demonstração de Resultados – Centro de Custos 
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6 - Convocatória da Assembleia Geral 
Ao abrigo do Artigo 23º dos Estatutos da Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia – 

Pontes – Alto da Guerra, convoco todos os sócios para uma sessão ordinária da Assembleia-Geral da 

Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia – Pontes – Alto da Guerra, para o dia 26 de 

março de 2015, pelas 20:30 horas, no auditório da Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, 

sito na Rua da Junta, nº 1 – EN 10, na localidade das Pontes, 2910-312 Setúbal, desta Freguesia, com a 

seguinte ORDEM DE TRABALHOS: 

 

PONTO UM  – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DE GERÊNCIA DO ANO 2014. 

 

PONTO DOIS  – DIVERSOS ASSUNTOS. 

 

Setúbal (Pontes), 10 de março de 2015 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA-GERAL, 
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7 - Conclusão 
O Relatório e Contas tem por base todos os acontecimentos ocorridos no período da atividade do ano de 

2014. 

O presente relatório tem informações financeiras que se destinam a ser interpretadas pelo Conselho Fiscal 

assim como os seus associados, sendo da responsabilidade da contabilidade em consonância com a direção a 

sua elaboração, e os factos relatados da responsabilidade desta última. 

Tem como objetivo dar uma imagem verdadeira, fiável e clara da Associação e permitir uma fácil 

interpretação do seu conteúdo a qualquer utilizador da informação. 

O objeto central desta instituição é o de prestar o melhor serviço possível aos seus utentes, dentro das 

respostas sociais onde se inserem. Se o conseguirmos, damos por bem empregue o nosso esforço. Se o não 

conseguirmos, teremos a plena consciência que fizemos tudo o que foi humanamente possível para alcançar 

esse objetivo e a nossa promessa de que vamos continuar a esforçar-nos para fazermos melhor. 

Sendo uma Instituição Sem Fins Lucrativos, como tal a Direção, apresenta à Assembleia Geral a seguinte: 

Proposta 

1. Que seja aprovado o Relatório e Contas do exercício de 2014. 

2. Que os Resultados líquidos do exercício de 2014, no valor de 4.457,46€ sejam transferidos para 

Resultados Transitados. 

3. Que seja aprovado um voto de louvor a todos aqueles que contribuíram direta ou indiretamente para 

o desenvolvimento da atividade, assim como a todos os associados em regime de voluntariado que 

contribuíram com o seu desempenho para os resultados obtidos durante o exercício. 

 

A DIREÇÃO, 
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ANEXOS 
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