
 
 

 

 

                                                        RELATÓRIO DE GESTÃO 
 
 
        Nos termos e para o efeito do disposto estatutariamente, vem a Direção 
do C.A.T.I.C.A. - Centro de Assistência à Terceira Idade de Coina e Arredores, 
submeter à apreciação da Assembleia Geral o Relatório de Gestão e as contas 
do exercício em 31 de Dezembro de 2017. 
 
 
   NOTA INTRODUTÓRIA 
 
Durante o exercício em análise a Instituição desenvolveu a sua atividade de 
acordo com o seu objeto social, tendo obtido um Resultado Líquido Negativo 
no montante de €26.388,94 (Vinte e seis mil, trezentos e oitenta e oito euros e 
noventa e quatro cêntimos).             
 
    1.  RESULTADOS DO EXERCÍCIO  
 
Os Resultados Operacionais Positivos (isto é, Resultados antes de 
depreciações, gastos de financiamento e impostos) no montante de €75.668,75 
(Setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito euros e setenta e cinco 
cêntimos) resultaram essencialmente na: 

 manutenção da estrutura dos gastos incorridos no ano em relação ao 
ano anterior,  

 regularização dos saldos dos anos anteriores relacionados com o 
processo de informatização de utentes e quotas, entre outros,   

 correção à estimativa dos encargos com Férias no ano anterior, com a 
entrada em vigor da nova Tabela Salarial, e 

 uma redução significativa nos gastos da rúbrica de Custos de 
Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas devido á alteração 
na facturação do contrato de alimentação passando a partir de Julho de 
2017 para a rúbrica de Fornecimentos e Serviços Externos, mas 
mantendo mesmo assim a redução no conjunto das duas rúbricas. 

 
2. INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 
Desde a data de  termo do exercício e até ao momento não ocorreram 
quaisquer factos relevantes que, de qualquer forma, influam na situação 
apresentada. 
 
Não existem dívidas ao Estado em mora, nem às entidades Bancárias. 
 



 
As expectativas de um desenvolvimento sustentado, alicerçado na direção à 
frente dos destinos da instituição, suportam a convicção de que honraremos os 
compromissos até à data assumidos, assim como as expectativas de 
surgimento de novos projectos de apoio social, nomeadamente o POAPMC, 
motivadores da nossa vontade, dentro do âmbito do objeto da Instituição. 
 
 
 
 

3. PROPOSTA DE APLICAÇÂO DOS RESULTADOS 
 
PROPOSTA: 

 Que o resultado negativo de € 26. 388,94 (Vinte e seis mil, trezentos 

e oitenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos), seja transferido 

para a conta de Resultados Transitados. 

 
Coina,  19 de Março de 2018 
 
 
A Direção 
 
 
 
 
 



BALANÇO (ESNL)

Entidade : CATICA - Centro Assist. Terceira Idade Coina e Arredores

31 de Dezembro de 2017

DATAS

RUBRICAS NOTAS 2017 2016

ACTIVO

Activo não corrente
Activos fixos tangíveis 1,023,450.11 1,107,841.68

Bens do património histórico e cultural 0.00 0.00

Activos intangíveis 18,033.03 18,033.03

Investimentos Financeiros 1,769.09 935.76

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores// 0.00 0.00

Propriedades de Investimento 0.00 0.00

1,043,252.23 1,126,810.47

Activo corrente
Inventários 0.00 70.20

Créditos a receber 16,767.51 22,727.81

Estado e outros entes públicos 5,388.47 0.03

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores// 0.00 0.00

Diferimentos 5,925.17 5,776.22

Outros activos correntes 196.00 251.34

Caixa e Depósitos bancários 29,525.49 139,965.96

57,802.64 168,791.56

Total do Activo 1,101,054.87 1,295,602.03

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais
Fundos 57,558.77 57,558.77

Excedentes técnicos 0.00 0.00

Reservas 23,623.03 23,623.03

Resultados transitados -60,232.84 -102,933.47

Excedentes de revalorização 0.00 0.00

Outras variações nos fundos patrimoniais 452,847.94 526,097.99

Resultado líquido do período -26,388.94 42,700.63

Total do Fundo de Capital 447,407.96 547,046.95

Passivo

Passivo não corrente
Provisões 0.00 0.00

Provisões específicas 0.00 0.00

Financiamentos obtidos 400,000.00 400,000.00

Outras dívidas a pagar 0.00 0.00

400,000.00 400,000.00

Passivo corrente
Fornecedores 70,689.94 80,288.78

Estado e outros entes públicos 19,359.94 18,879.83

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores// 0.00 0.00

Financiamentos obtidos 57,204.88 122,688.64

Diferimentos 0.00 0.00

Outros passivos correntes 106,392.15 126,697.83

253,646.91 348,555.08

Total do Passivo 653,646.91 748,555.08

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 1,101,054.87 1,295,602.03

A Gerência: _____________________________________________

O CC:



CATICA - Centro Assist. Terceira Idade Coina e Arredores 30 de Dezembro de 2017

Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

2017 2016 Tipo de Inventário

Custo das mercadorias 0 0 1 Permanente=0

Custo das matérias 23151.57 127804.65 Intermitente=1

Custo dos activos biológicos 0 0

Custo merc. Vendidas e mat. Consum. 23151.57 127804.65

Inventário Intermitente Iniciais Finais Saldo 2016

Custo das Mercadorias :

Existencias 0 0 0 0

Compras 0 0

Devoluções 0 0

Descontos 0 0

Regularização 0 0

Total 0 0

Custo das Materias

Existencias 70.2 0 70.2 7.53

Compras 23081.37 127797.12

Devoluçoes 0 0

Descontos 0 0

Regularizaçao 0 0

Total 23151.57 127804.65

Custo dos Activos Biológicos

Existencias 0 0 0 0

Compras 0 0

Devoluçoes 0 0

Descontos 0 0

Regularizaçao 0 0

Total 0 0

Inventário Permanente Iniciais Finais Saldo 2016

Custo das Mercadorias 0 0 0 0

Custo das Matérias 0 0 0 127804.65

Custo dos Activos Biológicos 0 0 0 0

Demonstração da variação da produção

Variaçao da Produçao Iniciais Reg. Exist. Finais Saldo 2016

Produtos acabados 0 0 0 0 0

Subprodutos, desp. Restos e refugos 0 0 0 0 0

Produtos e trabalhos em curso 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (ESNL)
Entidade : CATICA - Centro Assist. Terceira Idade Coina e Arredores

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM : 30 de Dezembro de 2017 EURO

PERÍODO
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2017 2016

Vendas e serviços prestados 315,499.27 341,790.07

Subsídios, doações e legados à exploração 868,911.01 806,555.91

Variação nos inventários da produção 0.00 0.00

Trabalhos para a própria entidade 0.00 0.00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -23,151.57 -127,804.65

Fornecimentos e serviços externos -227,806.67 -146,056.64

Gastos com o Pessoal -820,282.58 -803,731.40

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0.00 0.00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0.00 0.00

Provisões (aumentos/reduções) 0.00 0.00

Provisões específicas(aumentos/reduções) 0.00 0.00

Outras imparidades (perdas/reversões) 0.00 0.00

Aumentos/reduções de justo valor 0.00 0.00

Outros rendimentos 84,931.00 78,071.94

Outros gastos -122,431.71 -1,557.98

Result. antes depreciações, gastos de financiamento e impostos 75,668.75 147,267.25

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -84,391.57 -84,538.17

Result. Operacional (antes de gastos financiamento e impostos) -8,722.82 62,729.08

Juros e rendimentos similares obtidos 0.00 0.00

Juros e gastos similares suportados -17,666.12 -20,028.45

Resultado antes dos Impostos -26,388.94 42,700.63

Imposto sobre o rendimento do período 0.00 0.00

Resultado líquido do período -26,388.94 42,700.63

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Gerência:
O CC



CATICA

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS

2017 2016

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes 321.459,57 €       334.985,65 €       

Recebimentos de Subsídios 796.228,13 €       806.555,91 €       

Pagamentos a fornecedores 260.238,27 €       245.081,34 €       

Pagamentos ao pessoal 820.282,58 €       803.731,40 €       

Caixa gerada pelas operações 37.166,85 €         92.728,82 €         

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros recebimentos/pagamentos 75.587,59 €-         5.559,12 €           

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 38.420,74 €-         98.287,94 €         

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis -  €                    4.050,39 €-           

Activos intangíveis

Investimentos financeiros 833,33 €-              451,18 €-              

Outros activos

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos

Subsídios ao investimento

Juros e rendimentos similares

Dividendos

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) 833,33 €-              4.501,57 €-           

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de: 11.963,48 €         1.859,18 €           

Financiamentos obtidos

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio-Subs -  €                    -  €                    

Cobertura de prejuízos

Doações 11.963,48 €         1.859,18 €           

Outras operações de financiamento

Pagamentos respeitantes a: 83.149,88 €         85.512,21 €         

Financiamentos obtidos 65.483,76 €         65.483,76 €         

Juros e gastos similares 17.666,12 €         20.028,45 €         

Dividendos

Reduções de capital e de outros intrumentos de capital próprio

Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 71.186,40 €-         83.653,03 €-         

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 110.440,47 €-       10.133,34 €         

Efeito das diferenças de câmbio -  €                    -  €                    

Caixa e seus equivalentes no ínicio do período 139.965,96 €       129.832,62 €       

Caixa e seus equivalentes no fim do período 29.525,49 €         139.965,96 €       

110.440,47 €-       10.133,34 €         

A Direção CC 22129

RUBRICAS
PERÍODOS



 
CATICA – Centro de Assistência de  Idade de Coina e Arredores - NISS 20004563714 

ANEXO 16 – Exercício de 2017 

As divulgações a efetuar pela nossa ESNL correspondem às publicadas na alínea f) do Art.º 4.º da 
Portaria n.º 220/2015, de 24 de Julho, constando do presente documento apenas as alterações que 

decorrem da aplicação das especificidades da NCRF-ESNL.  
1 — Identificação da entidade:  
1.1 — Denominação da entidade: CATICA - Centro de Assistência à Terceira Idade de Coina e 
Arredores – NIF 501455361 
1.2 — Sede: Rua D. Manuel I, N.º 14 – Coina, no concelho do Barreiro 
1.3 — Natureza da atividade: IPSS  
2 — Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras  
2.1 — As Demonstrações Financeiras referentes ao ano de 2017 seguiram o modelo do NCRL-ESNL e 

outros normativos aplicados nos termos do disposto no parágrafo 2.3 da NCRF-ESNL.  
2.2 — Indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as entidades do 
setor não lucrativo (ESNL) com vista à entrega das contas no modelo exigido no OCIP (ESNL) e dão 
uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da instituição.  
2.3 — As contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam 
comparáveis com os do exercício anterior são devidas às alterações legislativas e/ou outras. 
2.4 -— A adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL ocorreu em 2012.   
3 — Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros  
3.1 — Principais políticas contabilísticas: 
a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: As demonstrações 
financeiras foram preparadas de acordo com o custo de aquisição ou de compra.  
b) Outras políticas contabilísticas: As políticas contabilísticas foram aplicadas de forma consistente com 
o previsto na NCRF-ENSL. Em cada balanço é efetuada uma avaliação de existência objetiva de 
imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados 
sempre que possa ser medido com fiabilidade.  
c) Principais pressupostos relativos ao futuro: Dada a crise económica e financeira existente no país e 
que afeta grandemente o nosso concelho a política adotada foi a da qualidade na prestação de 
serviços, bem como a variedade de atividades para todos os utentes das várias respostas sociais que a 
nossa instituição presta serviços.  
d) Principais fontes de incerteza das estimativas: No entanto, confrontados com a crise existente 
aplica-se a todos os níveis uma racionalização dos recursos existentes, quer humanos, quer materiais, 
quer financeiros pois os encargos são altos e para a construção do terceiro edifício foi necessário 
contrair um empréstimo que aumentou, também os encargos mensais. O CATICA prevê, mesmo 
assim, continuar a recuperação das viaturas em uso. Em 2017 executaram-se reparações e 
manutenções diversas nos edifícios, bem como nos demais equipamentos.  
3.2 — Alterações nas estimativas contabilísticas: No exercício iniciaram-se os procedimentos de 
atualização dos ficheiros informáticos em termos de análises periódicas de antiguidade dos saldos dos 
utentes, e posteriormente serão analisados os dos sócios.  
3.3 — Erros: o único erro que ocorreu foi a previsão de que seria protocolado o acordo para as 75 
crianças do Pré- Escolar com a abertura do segundo edifício e só em 2012 é que ficou estabelecido. Já 
teve efeitos nos resultados em 2010 e em 2011 
 4 — Ativos fixos tangíveis:  
4.1 — Nas demonstrações financeiras mantém-se:  
a) Os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta;  
b) O método de depreciação de quotas constantes;  
c) As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas;  
d) A quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidades 
acumuladas). 
e) Não foi possível ainda determinar o montante e natureza dos bens do património histórico, artístico e 
cultural. Está previsto um estudo dessa índole logo que possível.  
4.2 — Os itens do ativo fixo tangível não estão expressos por quantias revalorizadas. 
5 — Ativos intangíveis:  
5.1 — A quantia bruta escriturada refere-se ao valor de € 18.033,03 atribuído pela autarquia pelo direito 
de superfície do terreno onde se construiu o segundo edifício pelo período de 50 anos e não está 
sujeito a qualquer amortização. É feito um pagamento anual simbólico à Autarquia conforme consta da 
escritura de Novembro de 2007. O direito de superfície extingue-se se no final dos 50 anos não for 
requerida a renovação por mais 25.   
6 — Custos de empréstimos obtidos:  
6.1 — As demonstrações financeiras de 2017 refletem a existência de gastos dos empréstimos obtidos 
resultante da negociação do financiamento da construção do edifício do Alto da Malhada no montante 
de € 17.666,12. O montante de € 65.483,76 corresponde à amortização do empréstimo durante o 
exercício, totalizando o saldo em dívida € 457.204,88 em 31 de dezembro de 2017.  
 



7 — Inventários:  
7.1 — As demonstrações financeiras devem divulgar:  
a) As políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio 
usada. O custo dos inventários, inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros 
incorridos para colocar os inventários no local e na sua condição atual. As saídas de armazém 
(consumos) são valorizadas ao custo médio ponderado. Em 31 de Dezembro foi elaborado o inventário 
de existências de matérias-primas valorizado em zero euros, dada a contratação da empresa de 
fornecimento da alimentação.  
8 — Rendimentos e Gastos:  
8.1 — Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos 
adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a prestação de serviços. 
O rédito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, tendo em 
consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela entidade. 
A instituição divulga os valores relativos a cada categoria de rédito.  
Existem regulamentos em vigor para cada resposta social aplicados a cada ano letivo. Devido às 
alterações fiscais previstas no OE de 2015, informatizou-se o processo da faturação dos utentes 
permitindo o controlo dos recebimentos. A contabilidade expressa, assim, o saldo em dívida no balanço 
referente à dívida dos utentes e sócios no montante de € 16.767,51.  
9 — Os subsídios do Governo e apoios do Governo 
9.1 — Política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de 
apresentação adotados nas demonstrações financeiras. Os subsídios atribuídos pelo estado, e que se 
destinam a financiar parte dos investimentos em ativo não corrente encontram-se refletidos no balanço 
como componente do capital próprio (no montante de € 452.847,94), sendo imputados aos rendimentos 
do exercício na proporção das depreciações/amortizações efetuadas em cada período. No período de 
2017 foram considerados como rendimento na rúbrica de Imputação de Subsídios para Investimento o 
valor de € 67.950,05. 

 
 
 
 
Os subsídios e doações que se destinam à exploração estão englobados na demonstração de 
resultados nos rendimentos do exercício de 2017 no valor de € 868.911,01, ascendendo subsídios do 
estado e outros € 796.228,13, dos quais € 783.143.14 atribuídos pelo ISS, pelo IEFP 11.424,99, € 
1.660,00 pela Autarquia do Barreiro e os restantes € 72.682,88 são provenientes de doações, dos 
quais € 11.963.48 donativos em dinheiro. 
10 — Instrumentos financeiros:  
10.1 — Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre os aumentos e 
as reduções das diferentes naturezas de itens de cada rubrica dos fundos patrimoniais. No período de 
2016 e de 2017 a quantia de cada uma das rúbricas teve a evolução constante no mapa de 
Demonstrações das alterações nos fundos patrimoniais do período de 2017. 



 
. 
11 — Benefícios dos empregados:  
11.1 — Na nossa instituição o número médio de empregados durante o ano foi de 67 trabalhadores, 
das quais 8 pertencem à equipa do RSI. As actualizações salariais dos vencimentos transitam para o 
exercício e 2018, com retroatividade a julho último apenas. Cumpriram-se as obrigações relativas ao 
reforço, no montante de € 833,33 do Fundo de Compensação do Trabalho (Saldo em 31 de dezembro 
de 2017 - € 1.569,09) conforme a legislação publicada em 2013.  
11.2 – Com a alteração legislativa de 14 de Novembro de 2014 o mandato em vigor é de quatro anos e 
os órgãos sociais tomaram posse em 2015.  
12 — Divulgações exigidas por outros diplomas legais:  
12.1 — O número médio de utentes por resposta social é divulgado mensalmente.  
12.2 — Cumprem-se as obrigações legais previstas para as IPSS atempadamente.  
13 — Outras informações – Não existem dívidas em mora ao Estado, quer ao ISS, quer à Autoridade 
Social. 

Maria Isabel Velasco 

CC 22129 
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