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I. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com os seus Estatutos - aliena b) do número 1 do artigo 51.º, vem a Direção do Lar de Santa 

Isabel, apresentar o relatório e contas para apreciação do ano económico de 2022. 

O ano transato foi fundamentalmente marcado pelo cumprimento dos objetivos a que a Direção se 

propôs, tendo sempre alicerçados os valores que se defendem para a Instituição, no entanto ainda 

marcado pela recuperação em todas as esferas da sua atividade, particularmente ao nível económico 

e financeiro e em todas as respostas sociais do Lar. 

Manteve-se o desenvolvimento da sua atividade no âmbito da solidariedade social, enquadrada no 

respeito pelos direitos dos seus utentes e baseando a sua ação em princípios de justiça, 

responsabilidade social, tolerância, ética e respeito pela pessoa e dignidade humana, qualidade dos 

serviços e envolvimento e participação intergeracional. 

A preocupação e a exigência com os colaboradores da Instituição continua a ser um importante pilar 

assumido pela Direção, sobretudo ao seu desenvolvimento contínuo proporcionado através da 

formação, dos meios e atribuição de responsabilidades, para que desempenhem as suas funções de 

acordo com o padrão de desempenho definido. 

 

A Direção 
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II. ENQUADRAMENTO ESTATUTÁRIO 

 

O Lar de Santa Isabel, é uma associação de solidariedade social, sem fins lucrativos, regulada pelos 

seus Estatutos, diversos órgãos e serviços específicos dando corpo aos instrumentos de gestão 

aprovados anualmente. A Assembleia Geral é convocada nos termos do artigo 41º, alínea b) dos 

Estatutos e compete à Direção apresentar e submeter à aprovação do relatório e contas de exercício. 

O Relatório e Contas discrimina os objetivos alcançados, as atividades realizadas e os recursos 

utilizados, tendo como os principais destinatários, as crianças e idosos no âmbito da sua atuação. 

A Instituição tem como objetivos gerais a concessão de bens, a prestação de serviços e outras 

iniciativas de promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, 

nomeadamente nos seguintes domínios: 

a) Apoio à infância através da resposta social de Creche; 

b) Apoio às pessoas idosas com as respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário, Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas e Centro de Dia. 

A Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal são os Órgãos definidos nos Estatutos com 

competência próprias decorrentes da atividade da instituição e da legislação em vigor. 
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III. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A estrutura do LAR DE SANTA ISABEL visa responder e atender a todas as necessidades dos 

Utentes e é constituída por 126 colaboradores, distribuídos pelas seguintes categorias:  

Profissionais ao serviço (126) 

Categoria Profissional Nº 

Diretor de Serviços        1 

Chefe de Serviços 1 

Encarregados de Setor e Serviços Gerais 8 

Tec. Sup. Serviço social 1 

Tec. Sup. Animação Sócio Cultural 1 

Enfermeiros 5 

Educadoras de Infância 3 

Ajudantes de Ação Direta 59 

Animadora Cultural 2 

Ajudantes de Ação Educativa 6 

Cozinheiras 5 

Ajudantes de Cozinha 6 

Tesoureira 1 

Chefe de secção 2 

Lavadeiras 2 

Motoristas 2 

Porteiros 4 

Capataz 1 

Trabalhadores Auxiliares (Serviços Gerais) 16 

Outros Profissionais ao serviço (6): 

Categoria Profissional Nº 

Médico de clínica geral    1 

Contabilista 1 

Médico Geral e Trabalho 1 

Jurista 1 

Nutricionista 1 

Cabeleireira 1 
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IV. RESPOSTAS SOCIAIS 

 

- ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI)  

[CAPACIDADE: 120 UTENTES | ACORDO SEG. SOCIAL: 100 UTENTES] 

Em ERPI, em 2022 e como vem sendo habitual, o apoio social continuou a ser um importante pilar de 

intervenção nesta resposta social e que norteou a sua atividade junto de utentes e seus familiares. 

O fluxo de entradas e saídas de utentes foi ligeiramente inferior ao ano anterior, continuando a pesar 

no ingresso a idade avançada, a grande dependência para a realização da maioria das atividades de 

vida diárias e a incapacidade de a família para prestar o apoio necessário à manutenção dos utentes 

no seio familiar. 

No que concerne à lista de espera, naturalmente, e fruto das novas inscrições/admissões na resposta 

social, este número teve um ligeiro acréscimo comparativamente ao ano transato, o que traduz não 

só a crescente necessidade desta resposta social, mas também a qualidade reconhecida da Instituição.  

Caracterização 
 2021 2022 

Utentes que ingressaram 34 24 

Utentes que saíram 46 19 

Lista de Espera 280 314 

Atendimentos/Informações 355 287 

Atendimentos (inscrições) 92 51 

Apoio Social utentes 
e familiares 
(presencial ou telefónico) 

3253 2320 

 

Nesta resposta social continuou a preconizar-se a satisfação das necessidades individuais de cada 

utente, bem como a prestação de serviços como o apoio social, as atividades de animação 

sociocultural, o tratamento de roupas e também o corte/arranjo do cabelo, os quais são transversais 

a todos os utentes, existindo ainda alguns, que pelas suas necessidades particulares, necessitam de 

outros serviços, nomeadamente: mobilização corporal, com intuito de prevenir o aparecimento das 

ulceras de pressão, e também o apoio na deambulação, atividade esta levada a cabo pelos ajudantes 

de ação direta. 

Em termos da alimentação e apesar de a maioria dos utentes serem autónomos a este nível e não 

necessitarem de qualquer ajuda a este nível, existe um número significativo de utentes que se 

encontram, parcial ou completamente dependentes, para a realização desta atividade de vida diária, 

obrigando a que os ajudantes de ação direta lhes prestem o apoio mais adequado a esta sua 

necessidade. 
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Processo de Certificação da Qualidade 

Em 2022 e no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, no âmbito da norma ISO9001:2015, que 

abrange todas respostas sociais da Instituição, realizaram-se duas auditorias, uma externa e outra 

interna, tendo a Instituição dado, como vem sendo prática, o melhor encaminhamento/resolução em 

relação a todas as situações apontadas em cada uma delas.  

Animação Sociocultural 

A animação sociocultural continua a ter um lugar de destaque no dia a dia dos utentes, tendo sido 

possível um retomar das dinâmicas existentes a partir de Março de 2022. Internamente e, de acordo 

com os gostos e preferências dos utentes, realizaram-se as seguintes atividades: 

- Bóccia, Ginástica, o Atelier da Criatividade, o Cantinho da Beleza, as Atividades Lúdicas e a 

Estimulação Cognitiva e motora.  

Em termos de atividades realizadas no exterior da Instituição, os passeios ao exterior assumiram um 

papel de destaque, muito embora não tivessem decorrido em plenitude face à logística envolvida. 

Destacam-se os passeios na orla marítima, os piqueniques semanais no parque da Lavandeira, os 

passeios no centro histórico do Porto e Gaia, o passeio pelo Douro Marina. De realçar que também os 

utentes com mobilidade reduzida participaram em alguns destes. 

Ao nível das festividades e comemorações, em 2022, destacamos as seguintes: 

• Dia do Amor 

• Comemoração dos aniversários (mensal) 

• Dia Internacional da Mulher 

• Comemoração do dia da primavera 

• Entrega das lembranças alusivas à Páscoa 

• Entrega das lembranças alusivas ao dia mundial da criança 

• Comemoração dos Santos Populares 

• Peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima 

• Comemoração da Festa em honra da N. Senhora da Saúde 

• Comemoração do Dia Mundial da Música 

• Magusto 

• Comemoração do dia internacional do Homem 

• Festa de Natal e respetiva entrega das prendas  

 

Ações de Sensibilização/Ações de Formação 

De acordo com o Plano de formação para 2022 foram ministradas duas ações de 

sensibilização/formação, dirigidas aos diferentes profissionais ao serviço, tendo para tal contado com 

o apoio de alguns Técnicos que colaboram com a Instituição e de uma parceria informal com uma 

clínica dentária. 
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Assistência Espiritual e Culto 

Em 2022 à semelhança do que já sucedeu no ano anterior retomou-se a atividade religiosa, nos 

mesmos moldes, ou seja, realizando-se novamente a Eucaristia na Capela da Instituição pelo Sr. Padre 

Queirós. 

 

- CENTRO DE DIA (CD) 

[CAPACIDADE: 50 UTENTES | ACORDO SEG. SOCIAL: 10 UTENTES] 

O Centro de Dia reabriu a 8 de Março de 2022, considerando o aliviar das restrições da Direção Geral 

de Saúde e à reunião de todas as condições que possibilitaram esta reabertura.  

Tal como nas restantes respostas sociais da Instituição, o apoio social continua a ser um importante 

pilar da intervenção, incidindo sobretudo no acompanhamento dado aos utentes e seus familiares e 

que assumiu uma particular relevância, à semelhança do que se tem verificado. Foi evidente, nos 

utentes que (re)ingressaram na resposta social um decréscimo em termos das capacidades diárias e 

também de iniciativa para participar nas atividades socioculturais promovidas, aliada à evidente 

carência emocional, fruto do provável isolamento social vivenciado no domicílio.  

Caraterização Centro de Dia 
 2021 2022 

Utentes que ingressaram 0 11 

Utentes que saíram 2 2 

Lista de Espera 0 0 

Utentes que frequentaram (até 31/12) 3 16 

Utentes que transitaram de valência -- 3 

Atendimentos/Informações 65 45 

Apoio Social  
(presencial ou telefónico) 

164 353 

Relativamente aos utentes que frequentaram a resposta social em 2022, conforme se pode ver no 

gráfico seguinte, a maioria beneficiou de transporte e jantar, enquanto apenas uma minoria 

manifestou necessidade de fazer o banho na Instituição. Apenas um utente usufruiu do tratamento de 

roupas e outro necessitou de acompanhamento e transporte a consultas. 

Higiene Oral da 
população Idosa 20

49%

Alimentação do utente 
diabético 21

51%

Ação de sensibilização/Funcionários abrangidos
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- SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)  

[CAPACIDADE: 25 UTENTES | ACORDO SEG. SOCIAL: 21 UTENTES] 

Em 2022 não houve grandes oscilações comparativamente ao ano anterior, mantendo uma média 

equivalente ao longo do ano.  

O apoio social continua a ser basilar a todo o trabalho de intervenção realizado e assentou na 

proximidade com os utentes e suas famílias, podendo o mesmo decorrer, não só nas instalações da 

Instituição, mas também no domicílio do utente, situação esta que foi possível ocorrer mais 

frequentemente pelo aliviar das restrições da Direção Geral de Saúde.  

Embora tenha sido sempre assumido como procedimento a deslocação da Direção Técnica da valência 

ao domicílio dos potenciais utentes, como forma de conhecer as reais necessidades e os recursos 

existentes na habitação, bem como a recolha de documentação necessária para a sua inscrição, apenas 

foi possível, no final de 2022 conhecer os utentes mais antigos, tendo em vista tornar esta diligência 

mais regular. 

Caraterização S.A.D. 
 2021 2022 

Utentes que ingressaram 3 4 

Utentes que saíram 9 5 

Lista de Espera 0 0 

Utentes que frequentaram         
(até 31/12) 

17 12 

Atendimentos/Informações 156 35 

Apoio Social 
(presencial ou telefónico) 

325 99 

 

 

 

 

12

14

14
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1
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Serviços utilizados pelos utentes de Centro de Dia

Cuidados de imagem Transporte

Jantar Higiene Pessoal

Tratamento de roupas Acompanhamento ao exterior/consultas

Atividades de animação
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- CRECHE 

[CAPACIDADE: 39 UTENTES | ACORDO SEG. SOCIAL: 33 UTENTES] 

A Creche tem como objetivo a prestação de serviços de apoio à infância destinada a crianças com 

idades até aos trinta e seis meses, de ambos os sexos. 

Para alcançar os objetivos educativos que se propõe, esta resposta social, que tem por base o 

desenvolvimento integral das crianças, a creche atendeu de modo específico às áreas de 

desenvolvimento psicomotor, psicossocial, cognitivo e comunicacional. 

Para esta resposta social, o Lar Santa Isabel tem firmado um acordo de Cooperação com a Segurança 

Social destinado a 33 crianças, contudo dispõem ainda de mais 6 vagas em regime privado. 

O Projeto Educativo da creche em 2022 tinha como o título “Explorar e descobrir Arco-Iris” e 

contemplou três projetos de sala, adaptados a cada uma das faixas etárias: 

• Na sala amarela: “Conhecer o arco-iris”; 

• Na sala azul: “As cores do arco-iris”; 

• Na sala verde: “Explorar o arco-iris”. 

O objetivo principal deste projeto educativo foi primeiramente observar e integragir com o mundo 

colorido que nos rodeia (sala amarela), seguidamente descobrir e nomear as cores (sala azul) e por fim 

explorar e brincar com as carores (sala verde), preconizando uma aprendizagem ativa e tendo por base 

o desenvolvimento mental, físico, social e emocional das crianças, envolvendo as famílias e a 

comunidade educativa. 

Comemorações 

✓ Dia de Reis; 

✓ Dia do Amigo; 

✓ Dia do Pai; 

✓ Dia da Mãe; 

✓ Estações do ano; 

✓ Páscoa; 

✓ Natal; 

✓ Carnaval; 

✓ Dia Mundial da Criança; 

✓ Festas populares; 

✓ Dia mundial da música; 

✓ Dia mundial do animal; 

✓ Halloween; 

✓ Magusto; 

✓ Dia internacional do Olá; 

✓ Dia intercional do Riso; 

✓ Dia Mundial do arco-iris; 

✓ Dia mundial da Dança; 



 
Relatório e Contas | 2022 

Página 11 

LAR DE SANTA ISABEL | Rua Santa Isabel, 53 | 4430-216 Vila Nova de Gaia | Tel: 227110092 
www.larsantaisabel.pt | geral@larsantaisabel.pt 

✓ Dia da família. 

 

Atividades 

✓ Componente letiva: atividades pedagógicas; cognitivas; de socialização; expressivas e 

psicomotoras, respeitando o Projeto pedagógico da Creche; 

✓ Componente de apoio à família: alimentação; higiene e prolongamento de horário; 

✓ Jogos, percursos e atividades no exterior, proporcionando o aperfeiçoamento da área 

sensorial; 

✓ Dramatizações, histórias e danças de roda num ambiente repleto de emoções; 

✓ Atividades extra-curriculares, como a música, o yoga, dança e a ginástica a terem lugar 

semanalmente, com profissionais da Escola Qieduka. 

Caraterização Creche 2021 2022 

1) Utentes que ingressaram 16 21 

Sala Amarela 5 9 

Sala Azul 3 7 

Sala Verde 8 5 

2) Utentes que saíram 19 17 

Sala Amarela 0 2 

Sala Azul 0 3 

Sala Verde 19 12 

3) Lista de espera 6 16 

4) Atendimentos/inscrições/informações 166 185 

5) Atividades extra-curriculares 23 120 

6) Atividades orientadas 165 170 

7) Cantinho dos avós -- 1 
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V. INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

 

 

Apresentamos mapas detalhados com informação relevante que permitirá uma melhor compreensão 

e análise. 

 

>> RENDIMENTOS 

Os rendimentos e réditos obtidos, no período em análise, perfizeram um total de 2.309.659,29 euros, 

distribuído pelas grandes rubricas: 

 

RENDIMENTOS E RÉDITOS 2022 2021 

Prestações de serviços 1.264.089,56 € 1.142.695,98 € 

Subsídios, doações e legados à exploração 1.011.784,16 € 816.048,01 € 

Ganhos por aumentos de justo valor 10,83 € 8,03 € 

Outros rendimentos 33.506,06 € 30.263,81 € 

Juros, dividendos e outros similares 268,68 € 17,74 € 

TOTAL 2.309.659,29 € 1.989.033,57 € 
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Detalhe dos Rendimentos 

  2022 2021 

7 RENDIMENTOS 2.309.659,29 € 1.989.033,57 € 

72 Prestações de serviços 1.264.089,56 € 1.142.695,98 € 

721 Quotas dos utilizadores 1.255.370,48 € 1.133.485,09 € 

722 Quotizações e joias 7.519,12 € 7.092,52 € 

725 Serviços secundários 1.199,96 € 2.118,37 € 

75 Subsídios, doações e legados à exploração 1.011.784,16 € 816.048,01 € 

751 Subsídios das Entidades Públicas 1.008.483,14 € 811.086,33 € 

753 Doações e Heranças 3.301,02 € 4.961,68 € 

77 Ganhos por aumentos de justo valor 10,83 € 8,03 € 

772 Em investimentos financeiros 10,83 € 8,03 € 

78 Outros rendimentos  33.506,06 € 30.263,81 € 

781 Rendimentos suplementares 195,72 € 347,72 € 

788 Outros 33.310,34 € 29.916,09 € 

79 Juros, dividendos e outros similares 268,68 € 17,74 € 

791 Juros obtidos 268,68 € 17,74 € 

 

Destaca-se: 

− Aumento na rubrica prestações de serviços motivadas pela recuperação do número de 

utentes e atualização anual das comparticipações; 

− Aumento dos subsídios, doações e legados à exploração originado pelo reforço das 

comparticipações pagas pelo ISS, IP e pela comparticipação financeira da Autarquia para 

equilíbrio orçamental da atividade regular, que originou maiores receitas. 
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>> GASTOS 

Os gastos e perdas ocorridos no período em análise perfizeram um total de 2.297.317,25 euros, 

distribuídos pelas seguintes grandes rubricas: 

GASTOS 2022 2021 

CMVMC 299.940,43 € 271.330,44 € 

Fornecimentos e Serviços Externos 288.535,54 € 267.622,52 € 

Gastos com o Pessoal 1.622.295,22 € 1.373.798,46 € 

Gastos Depreciação e Amortização 85.680,53 € 86.163,47 € 

Perdas por Imparidade 0,00 € 0,00 € 

Provisões do Período 0,00 € 0,00 € 

Outros Gastos  865,53 € 2.118,63 € 

Gastos de Financiamento 0,00 € 1,80 € 

TOTAL 2.297.317,25 € 2.001.035,32 € 
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Detalhe dos Gastos 

  2022 2021 

6 GASTOS 2.297.317,25 € 2.001.035,32 € 

61 Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas 299.940,43 € 271.330,44 € 

612 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 299.940,43 € 271.330,44 € 

6121 Matérias-Primas 191.762,43 € 165.103,92 € 

61211 Géneros Alimentares 191.762,43 € 165.103,92 € 

6122 Subsidiárias e de Consumo 108.178,00 € 106.226,52 € 

61221 Material de saúde e medicamentos 58.806,03 € 62.182,24 € 

61222 Limpeza, higiene e conforto 39.610,00 € 33.697,09 € 

61223 Material de escritório 5.234,56 € 2.677,80 € 

61224 Material de hoteleiro 3.594,38 € 6.529,87 € 

61225 Material de manutenção 933,03 € 1.139,52 € 

62 Fornecimentos e serviços externos 288.535,54 € 267.622,52 € 

622 Serviços especializados 88.209,38 € 106.481,17 € 

6221 Trabalhos especializados 38.821,43 € 41.575,93 € 

6222 Publicidade e propaganda 675,69 € 55,77 € 

6223 Vigilância e segurança 1.578,00 € 1.047,43 € 

6224 Honorários 20.564,78 € 20.862,73 € 

6226 Conservação e reparação 26.470,18 € 42.796,46 € 

6227 Encargos Bancários 99,30 € 142,85 € 

623 Materiais  4.946,12 € 10.986,07 € 

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 2.516,31 € 4.385,41 € 

6233 Material de escritório 0,00 € 2.107,90 € 

6234 Artigos para oferta 276,34 € 3.583,48 € 

6238 Outros 2.153,47 € 909,28 € 

624 Energia e fluídos 165.628,10 € 122.554,98 € 

6241 Eletricidade 53.405,31 € 35.146,74 € 

6242 Combustíveis 82.222,00 € 58.589,97 € 

6243 Água 30.000,79 € 28.818,27 € 

625 Deslocações, estadas e transportes 3.874,44 € 2.473,88 € 

6251 Deslocações e estadas 3.874,44 € 2.473,88 € 

626 Serviços diversos 25.877,50 € 25.126,42 € 

6261 Rendas e alugueres 1.403,64 € 1.075,50 € 

6262 Comunicação 9.176,39 € 7.856,97 € 

6263 Seguros 7.485,86 € 5.367,41 € 

6265 Contencioso e notariado 744,60 € 1.517,97 € 

6268 Outros serviços 7.067,01 € 9.308,57 € 

63 Gastos com o pessoal 1.622.295,22 € 1.373.798,46 € 

632 Remunerações do pessoal 1.281.141,96 € 1.034.683,91 € 

634 Indemnizações / Compensações 948,23 € 661,68 € 

635 Encargos sobre remunerações 300.054,58 € 305.430,34 € 

636 Seguros de acidentes no trabalho 28.036,83 € 25.465,07 € 

638 Outros gastos com o pessoal 12.113,62 € 7.557,46 € 

64 Gastos de depreciação e amortização 85.680,53 € 86.163,47 € 

642 Ativos fixos tangíveis 85.680,53 € 86.163,47 € 

68 Outros gastos 865,53 € 2.118,63 € 

681 Impostos 277,33 € 277,33 € 

688 Outros 588,20 € 1.841,30 € 
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69 Gastos de financiamento 0,00 € 1,80 € 

     691 Juros suportados 0,00 € 1,80 € 

 

Destaca-se: 

− Aumento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas; 

− Aumento dos fornecimentos e serviços externos; 

− Aumento dos gastos com o pessoal proveniente da atualização anual da tabela salarial; 

− Diminuição dos outros gastos.  

 

 

 

 

>> INVESTIMENTOS 

   

 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 2022 

4333 Equipamento Básico - Mobiliário, televisões, eletrodomésticos, 
cadeirões, cadeirinhas (creche), roupas e atoalhados 
Equipamento Administrativo – Computadores, impressoras, 
equipamentos informáticos, vestiários, telemóveis 

5.311,76 € 
  

 4335 0,00 € 

 TOTAL 5.311,76 € 

 

 

 

>> CONCLUSÃO 

QUADRO RESUMO 2022 2021 

TOTAL DE RENDIMENTOS 2.309.659,29 € 1.989.033,57 € 

TOTAL DE GASTOS 2.297.317,25 € 2.001.035,32 € 

EBITDA (Resultados antes depreciações, 
gastos financiamento e impostos) 

98.022,57 € 74.163,52 € 

EBIT (Resultado operacional) 12.342,04 € -11.999,95 € 

RESULTADO LÍQUIDO 12.342,04 € -12.001,75 € 
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VI. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO  

 

Nos termos de tudo que antecede, a Direção propõe à Assembleia Geral o seguinte: 

1. Que seja aprovado o Relatório e Contas do período de 2022; 

2. Que seja efetuada a aplicação do resultado líquido 12.342,04 euros para a conta de 

«Resultados Transitados». 

A Direção agradece e reconhece o trabalho, dedicação e empenho de todos os colaboradores, 

que contribuem diariamente de forma decisiva para a contínua evolução da nossa Instituição. 
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VII. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

 

BALANÇO   

RUBRICAS NOTAS 31 Dez 2022 31 Dez 2021 

Ativo     

Ativo não corrente     

Ativos fixos tangíveis 4 4.397.495,68 4.477.864,45 

Ativos intangíveis 5 0,00 0,00 

Investimentos financeiros 12.3 23.279,07 17.971,73 

Subtotal  4.420.774,75 4.495.836,18 

Ativo corrente    

Inventários 6 30.064,89 10.894,48 

Créditos a receber 10.1 26.206,10 26.747,38 

Estado e outros entes públicos 12.1 2.525,78 3.518,93 

Associados 10.1 12.949,29 12.504,96 

Diferimentos 12.2 12.124,48 11.182,11 

Outros ativos correntes 10.1 66,36 18,21 

Caixa e depósitos bancários 10.2 422.727,07 301.176,29 

Subtotal  506.663,97 366.042,36 

Total do Ativo  4.927.438,72 4.861.878,54 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO    

Fundos Patrimoniais    

Fundos 12.4 -65.189,58 -65.189,58 

Resultados transitados 12.4 1.243.135,81 1.255.137,56 

Outras variações nos fundos patrimoniais 12.4 3.288.022,21 3.317.323,40 

Subtotal  4.465.968,44 4.507.271,38 

Resultado líquido do período 12.4 12.342,04 -12.001,75 

Total dos fundos patrimoniais  4.478.310,48 4.495.269,63 

Passivo    

Passivo não corrente    

Passivo corrente    

Fornecedores 10.1 127.223,80 117.637,85 

Estado e outros entes públicos 12.1 43.241,66 34.564,73 

Diferimentos 12.2 42.918,40 0,00 

Outros passivos correntes  10.1 235.744,38 214.406,33 

Subtotal  449.128,24 366.608,91 

Total do Passivo  449.128,24 366.608,91 

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo  4.927.438,72 4.861.878,54 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS   

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2022 2021 

Vendas e serviços prestados 7 1.264.089,56 1.142.695,98 

Subsídios, doações e legados à exploração 7 1.011.784,16 816.048,01 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 6 -299.940,43 -271.330,44 

Fornecimentos e serviços externos 8 -288.535,54 -267.622,52 

Gastos com o pessoal 11 -1.622.295,22 -1.373.798,46 

Aumentos/reduções de justo valor 7 10,83 8,03 

Outros rendimentos 7 33.774,74 30.281,55 

Outros gastos 12.5 -865,53 -2.118,63 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos  98.022,57 74.163,52 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 4/5 -85.680,53 -86.163,47 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  12.342,04 -11.999,95 

Juros e gastos similares suportados 12.6 0,00 -1,80 

Resultados antes de impostos  12.342,04 -12.001,75 

Resultado líquido do período   12.342,04 -12.001,75 

 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES    

RUBRICAS NOTAS 2022 2021 

Vendas e serviços prestados 7 1.264.089,56 1.142.695,98 

Custo das vendas e dos serviços prestados 6/11 -1.922.235,65 -1.645.128,90 

Resultado bruto  -658.146,09 -502.432,92 

Outros Rendimentos 7 1.045.569,73 846.337,59 

Gastos administrativos 4/5/8 -374.216,07 -353.785,99 

Outros gastos 12.5 -865,53 -2.118,63 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento 

e impostos) 
 12.342,04 -11.999,95 

Gastos de financiamento (líquidos) 12.6 0,00 -1,80 

Resultados antes de impostos  12.342,04 -12.001,75 

Resultado líquido do período  12.342,04 -12.001,75 

 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES 2022    

RUBRICAS NOTAS CRECHE ERPI SAD CD 

Vendas e serviços prestados 7 38.746,30 1.181.461,84 22.748,01 21.133,41 

Custo das vendas e dos serviços prestados 6/11 -222.628,91 -1.499.264,45 -113.155,58 -87.186,71 

Resultado bruto  -183.882,61 -317.802,61 -90.407,57 -66.053,30 

Outros Rendimentos 7 196.788,50 771.202,77 53.067,95 24.510,51 

Gastos administrativos 4/5/8 -53.840,77 -266.080,30 -27.923,84 -26.371,16 

Outros gastos 12.5 -155,80 -536,61 -103,87 -69,25 

Resultado operacional (antes de gastos de 

financiamento e impostos) 
 -41.090,68 186.783,25 -65.367,33 -67.983,20 

Gastos de financiamentos (líquidos) 12.6 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultados antes de impostos  -41.090,68 186.783,25 -65.367,33 -67.983,20 

Resultado líquido do período   -41.090,68 186.783,25 -65.367,33 -67.983,20 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES 2021    

RUBRICAS NOTAS CRECHE ERPI SAD CD 

Vendas e serviços prestados 7 26.204,00 1.092.136,78 18.709,96 5.645,24 

Custo das vendas e dos serviços prestados 6/11 -175.586,02 -1.269.331,08 -111.781,73 -88.430,07 

Resultado bruto  -149.382,02 -177.194,30 -93.071,77 -82.784,83 

Outros Rendimentos 7 141.784,00 625.744,85 55.650,97 23.157,77 

Gastos administrativos 4/5/8 -43.836,39 -256.931,78 -29.081,19 
-

123.936,63 

Outros gastos 12.5 -171,66 -1.756,23 -114,44 -76,30 

Resultado operacional (antes de gastos de 

financiamento e impostos) 
 -51.606,07 189.862,54 -66.616,43 -83.639,99 

Gastos de financiamento (líquidos) 12.6 0,00 -1,80 0,00 0,00 

Resultados antes de impostos  -51.606,07 189.860,74 -66.616,43 -83.639,99 

Resultado líquido do período  -51.606,07 189.860,74 -66.616,43 -83.639,99 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO DIRETO)  

RUBRICAS NOTAS 2022 2021 

ATIVIDADES OPERACIONAIS      

Recebimentos de clientes e utentes   1.247.591,37 1.133.698,05 

Pagamentos a fornecedores   -623.353,19 -483.051,30 

Pagamentos ao pessoal   -1.055.031,25 -973.824,75 

Caixa gerada pelas operações   -430.793,07 -323.178,00 

Outros recebimentos/pagamentos   548.043,44 343.493,46 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)   117.250,37 20.315,46 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO     

Pagamentos respeitantes a:     

Ativos fixos tangíveis   0,00 -1.658,30 

Recebimentos provenientes de:     

Investimentos financeiros   730,71 301,51 

Juros e rendimentos similares   268,68 330,78 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)   999,39 -1.026,01 

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO     

Recebimentos provenientes de:     

Doações  3.301,02 4.961,68 

Pagamentos respeitantes a:     

Juros e gastos similares  0,00 -1,80 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)   3.301,02 4.959,88 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   121.550,78 24.249,33 

Caixa e seus equivalentes no início de período   301.176,29 277.261,62 

Caixa e seus equivalentes no fim de período 10.2 422.727,07 301.176,29 
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VIII. ANEXO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

1.1. Designação da entidade: LAR DE SANTA ISABEL (LSI) 

1.2. Sede: Rua Santa Isabel, 53, Mafamude e Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia 

1.3. Natureza da atividade: O LAR DE SANTA ISABEL é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de 

Instituição Particular de Solidariedade Social com estatutos próprios aprovados. Tem como objetivo a concessão de bens, a 

prestação de serviços e outras iniciativas de promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, 

nomeadamente, nos seguintes domínios: 

a) Apoio à infância através das respostas sociais de Creche; 

b) Apoio às pessoas idosas com as respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário, Estrutura Residencial para Pessoas 

Idosas, Centro de Dia, Centro de convívio, Cuidados continuados integrados e outras. 

1.4. Tal como prevê a NCRF-ESNL, sempre que não esteja previsto algum aspeto particular recorre-se supletivamente às 

restantes normas do SNC. 

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 presentes demonstrações financeiras foram elaboradas, de acordo com o sistema de normalização contabilística para as 

Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 09 de março, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de junho. 

Instrumentos legais da NCRF-ESNL: 

Bases para a apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF); 

Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho - Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF); 

Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho - Código de Contas (CC); 

Aviso nº 8259/2015 de 29 de julho - NCRF-ESNL; 

Normas Interpretativas (NI). 

2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC-ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos 

efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada 

do ativo, do passivo e dos resultados da entidade. 

No presente período não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC-ESNL. 

2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis 

com os do período anterior. 

a) Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2022 são comparáveis em 

todos os aspetos significativos com os valores do período de 2021. 

 

 

3. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS 

 

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas. 

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foras as seguintes: 

3.1. Principais políticas contabilísticas: 

a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos do LSI, de acordo com a 

normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL). 
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Ativos fixos tangíveis  

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações. 

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. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

 

Descrição Vida útil estimada (anos) 

Edifícios e outras construções 50 

Equipamento básico 2-8 

Equipamento de transporte 5 

Equipamento administrativo 2-8 

Outros ativos fixos tangíveis 2-20 

 

A vida útil e métodos de amortização dos vários bens são revistos anualmente. 

O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados por 

naturezas. 

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 período em que ocorrem. 

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 registados na demonstração dos 

resultados por naturezas nas rubricas «Outros rendimentos» ou «Outros gastos». 

 

Ativos intangíveis 

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes amortizações. 

O método de amortização utilizado foi o da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado. 

 

Descrição Vida útil estimada (anos) 

Programas de computador 3 

 

Provisões e passivos contingentes 

As provisões na data do balanço, foram objeto de análise, não havendo motivo ou justificação para que fossem ajustados e 

estimados outros valores. 

 

Imparidade de ativos 

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis da entidade com vista a 

determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada 

a quantia recuperável dos respetivos ativos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por 

imparidade (se for o caso). 

 

Inventários 

Mercadorias e matérias-primas 

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição ou ao valor 

realizável líquido, dos dois o mais baixo. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-

se o FIFO como fórmula de custeio, em sistema de inventário intermitente. 
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Rendimento 

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

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 de 

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 Entidade; 

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

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

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos 

fluam para a Entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade. 

 

Imposto sobre o rendimento 

O tratamento contabilístico dos impostos sobre o rendimento é pelo método do imposto a pagar. 

Para as finalidades deste capítulo, o termo «imposto sobre o rendimento» inclui todos os impostos baseados em lucros 

tributáveis incluindo as tributações autónomas, que sejam devidas em qualquer jurisdição fiscal. 

 

Reconhecimento e mensuração 

Os impostos sobre o rendimento para períodos correntes e anteriores devem, na medida em que não estejam pagos, ser 

reconhecidos como passivos. 

Se a quantia já paga com respeito a períodos correntes e anteriores exceder a quantia devida para esses períodos, o excesso 

deve ser reconhecido como um ativo. 

Os passivos (ativos) por impostos sobre o rendimento dos períodos correntes e anteriores devem ser mensurados pela 

quantia que se espera que seja paga (recuperada de) às autoridades fiscais, usando as taxas fiscais (e leis fiscais) aprovadas à 

data do balanço. 

As quantias de impostos sobre o rendimento relacionadas com as transações correntes ou outros acontecimentos geradores 

de imposto no período, devem ser contabilizadas como um gasto a afetar os resultados. 

 

Instrumentos financeiros 

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões 

financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). 

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os 

resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou 

rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas. 

A Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto criou dois fundos de compensação do trabalho – P FCT (fundo de compensação do 

trabalho) e o FGCT (fundo de garantia de compensação do trabalho), com o objetivo de assegurar o direito dos trabalhadores 

ao recebimento de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, determinada nos termos 

da legislação laboral. 

Em termos contabilísticos, as comparticipações para o FCT efetuadas pela entidade empregadora podem ser reconhecidas 

como um ativo no balanço dessa entidade, atendendo às caraterísticas do fundo de capitalização e possibilidade de 

reembolso desses montantes. 

De acordo com as características do FCT, a entidade empregadora detém o controlo económico dessas entregas, pois tem o 

direito legal de ser reembolsada do respetivo montante no momento da cessação do contrato de trabalho, 

independentemente de pagar ou não uma indeminização ao trabalhador. 

Esse direito legal de obter dinheiro do FCT determina que as contribuições para esse fundo devam ser reconhecidas como 

um ativo financeiro, pois resultam de um direito contratual de vir a receber dinheiro. 

O ativo financeiro referente às comparticipações do FCT deve ser mensurado pelo custo, devido a não cumprir as condições 

para mensuração ao custo amortizado (não tem maturidade definida nem pode ser pago à vista) ou ao justo valor. 
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Associados e outras dívidas de terceiros 

 

As dívidas dos associados estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de imparidade. As dívidas de «outros terceiros» 

encontram-se mensuradas ao custo. 

As dívidas de associados ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito 

do desconto é considerado imaterial. 

 

Fornecedores e outras dívidas a terceiros 

As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas pelo método do custo. 

As dívidas 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. 

 

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 «Outros ativos correntes», «Outros passivos correntes» e «Diferimentos». 

 

Caixa e depósitos bancários 

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos 

imediatamente realizáveis. 

 

Benefícios de empregados 

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, complementos de trabalho noturno, retribuições eventuais 

por trabalho extraordinário, prémio de assiduidade, fornecimento de alimentação, subsídio de férias e de natal e quaisquer 

outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção. 

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 respetivo 

pagamento. De acordo com a legislação laboral aplicável o direito a férias e subsídio 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. 

 

Principais pressupostos relativos ao futuro 

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

contabilísticos do LSI. 

 

Principais fontes de incerteza das estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos 

pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e 

gastos do período. 

 

3.2. Correção de erros de períodos anteriores 

São efetuadas, se necessário, correções com reporte a períodos anteriores e que correspondem ao que deveria ter sido 

reconhecido nesses períodos, através da sua «reexpressão». 
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4. Ativos fixos tangíveis 

a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes 

depreciações acumuladas. 

b) As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta. 

c) A vida útil foi determinada de acordo com a expectativa da afetação do desempenho. 

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período 

mostrando as adições, as revalorizações, os abates, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, 

desenvolvido de acordo com o seguinte quadro: 

 

Descrição 2021 Adições Abate 2022 

Terrenos e recursos naturais 2.438.693,45  0,00   0,00 2.438.693,45 

Edifícios e outras construções 3.216.559,40  0,00  0,00 3.216.559,40 

Equipamento Básico 545.893,42 5.311,76 0,00 551.205,18 

Equipamento de Transporte 94.381,06  0,00  0,00 94.381,06 

Equipamento Administrativo 115.106,47 0,00  0,00 115.106,47 

Outros ativos tangíveis 180.423,74 0,00  0,00 180.423,74 

Ativo Fixo Tangível Bruto 6.591.057,54 5.311,76 0,00 6.596.369,30 

Depreciações Acumuladas 2.113.193,09 -85.680,53 0,00 2.198.873,62 

Ativo Fixo Tangível Líquido 4.477.864,45 -80.368,77 0,00 4.397.495,68 

 

 

5. Ativos intangíveis 

a) Os ativos intangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes 

amortizações acumuladas. 

b) As amortizações foram efetuadas pelo método da linha reta. 

 

Descrição 2021 Adições Abate 2022 

Programas de Computador 11.107,92  0,00  0,00 11.107,92 

Outros Ativos Intangíveis 338.195,53  0,00  0,00 338.195,53 

Ativo Intangível Bruto 349.303,45  0,00  0,00 349.303,45 

Amortizações Acumuladas 349.303,45 0,00  0,00 349.303,45 

Ativo Intangível Líquido 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

6. Inventários 

Mercadorias e matérias-primas 

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se mensuradas ao custo de aquisição. O custo 

de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO como fórmula de custeio. 

O sistema de inventário utilizado é o intermitente. 

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, os inventários da entidade, detalham-se conforme quadro que se segue: 

 

Rubricas 2022 2021 

Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo 30.064,89 10.894,48 

Total 30.064,89 10.894,48 
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Quantia de inventários reconhecida como gastos durante o período 

Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, 

detalham-se conforme quadro que se segue: 

 

 2022 2021 

Saldo Inicial 10.894,48 13.165,22 

Compras 319.110,84 269.059,70 

Regularizações e Reclassificações 0,00 0,00 

Saldo Final 30.064,89 10.894,48 

Gastos no período 299.940,43 271.330,44 

 

 

7. Rendimentos 

Quantia de cada categoria de rédito reconhecida durante o período: 

 

Descrição 2022 2021 

Prestação de Serviços   

     Mensalidades dos Utentes e outros 1.255.370,48 1.133.485,09 

     Quotas e Joias 7.519,12 7.092,52 

     Serviços Secundários 1.199,96 2.118,37 

Total da Prestação de Serviços 1.264.089,56 1.142.695,98 

Subsídios, doações e legados à exploração   

     Instituto da Segurança Social, I.P. 818.556,18 735.053,63 

     Município de Vila Nova de Gaia 150.000,00 22.759,04 

     IEFP 30.966,96 53.273,66 

     IAPMEI 8.960,00 0,00 

     Doações e heranças 3.301,02 4.961,68 

Total dos Subsídios, doações e legados à exploração 1.011.784,16 816.048,01 

Ganhos por aumentos de justo valor 10,83 8,03 

Total dos Ganhos por aumento de justo valor 10,83 8,03 

Outros Rendimentos   

     Rendimentos suplementares 195,72 347,72 

     Imputação de subsídios ao investimento 29.301,19 29.301,26 

     Restituição de impostos 0,00 11,50 

     Indemnizações/Benefícios de penalidades contratuais 4.009,15 603,33 

Juros, dividendos e outros similares   

     Juros obtidos 268,68 17,74 

Total dos Outros Rendimentos 33.774,74 30.281,55 

Total dos Rendimentos 2.309.659,29 1.989.033,57 
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8. Fornecimentos e Serviços Externos 

Quantia de cada categoria durante o período 2022 e 2021: 

 

Descrição 2022 2021 

Serviços especializados 88.209,38 106.481,17 

Materiais  4.946,12 10.986,07 

Energia e fluídos 165.628,10 122.554,98 

Deslocações, estadas e transportes 3.874,44 2.473,88 

Serviços diversos 25.877,50 25.126,42 

Total 288.535,54 267.622,52 

 

 

9. Imposto sobre o rendimento 

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão 

isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) as instituições particulares de solidariedade social e 

Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas. 

 

10. Instrumentos financeiros e Políticas contabilísticas 

Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros foram as do custo. 

 

10.1. Fornecedores, outros passivos correntes, associados, créditos a receber e outros ativos correntes 

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as rubricas de fornecedores, outros passivos correntes, associados e créditos a receber, 

apresentavam a seguinte decomposição: 

 

Descrição 

2022 2021 

Ativos financeiros 

mensurados ao 

custo 

Perdas por 

imparidade 

acumuladas 

Total 

Ativos financeiros 

mensurados ao 

custo 

Perdas por 

imparidade 

acumuladas 

Total 

ATIVOS 

Associados 12.949,29 0,00 12.949,29 12.504,96 0,00 12.504,96 

Créditos a receber – 

Utentes e clientes 

26.206,10 0,00 26.206,10 26.747,38 0,00 26.747,38 

Outros ativos correntes 66,36 0,00 66,36 18,21 0,00 18,21 

     Devedores por 

acréscimos de rendimentos 

65,90 0,00 65,90 17,74 0,00 17,74 

     Outros devedores 0,46 0,00 0,46 0,47 0,00 0,47 

TOTAL DOS ATIVOS 39.221,75 0,00 39.221,75 39.270,55 0,00 39.270,55 

PASSIVOS 

Fornecedores 127.223,80 0,00 127.223,80 117.637,85 0,00 117.637,85 

Outros passivos correntes 235.744,38 0,00 235.744,38 214.406,33 0,00 214.406,33 

     Pessoal – remunerações 2.595,85 0,00 2.595,85 153,03 0,00 153,03 

     Credores por acréscimos 

de gastos 

189.261,59 0,00 189.261,59 176.128,25 0,00 176.128,25 

     Outros credores 43.886,94 0,00 43.886,94 38.125,05 0,00 38.125,05 

TOTAL DOS PASSIVOS 362.968,18 0,00 362.968,18 332.044,18 0,00 332.044,18 
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10.2. Caixa e depósitos bancários 

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica de «Caixa» e «Depósitos bancários» apresentava a seguinte decomposição: 

 

Descrição 2022 2021 

Caixa 3.350,34 1.323,47 

Depósitos à ordem 271.876,73 82.352,82 

Depósitos a prazo 147.500,00 217.500,00 

Total 422.727,07 301.176,29 

 

 

11. Benefícios dos empregados 

O número de membros dos Órgãos Sociais, nos períodos de 2022 e 2021 foi de 11, não se registando a alteração de qualquer 

membro. 

De acordo com os estatutos e legislação aplicável às IPSS, os Órgãos Sociais não auferiram qualquer remuneração em 2022. 

O número médio de pessoas ao serviço do LSI em 2022 foi de 126 e em 2021 foi de 113. 

Os gastos com o pessoal foram os seguintes: 

 

Descrição 2022 2021 

Remunerações ao pessoal 1.281.141,96 1.034.683,91 

Indemnizações 948,23 661,68 

Encargos sobre as Remunerações 300.054,58 305.430,34 

Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais 28.036,83 25.465,07 

Outros Gastos com o Pessoal 12.113,62 7.557,46 

Total 1.622.295,22 1.373.798,46 

 

 

12. Outras informações 

 

12.1. Estado e outros entes públicos 

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica de «Estado e outros entes públicos» apresentava a seguinte decomposição: 

 

Descrição 2022 2021 

Ativo   

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 2.525,78 3.518,93 

Total 2.525,78 3.518,93 

Passivo   

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS) 6.724,00 5.786,88 

Contribuições para a Segurança Social 35.792,81 28.307,22 

Fundo de Compensação do Trabalho 724,85 470,63 

Total 43.241,66 34.564,73 
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12.2. Diferimentos 

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica de «Diferimentos» apresentava a seguinte decomposição: 

 

Descrição 2022 2021 

Gastos a Reconhecer   

Seguros 9.765,43 8.730,03 

Serviços especializados 1.990,75 2.087,51 

Rendas e alugueres 189,70 364,57 

Serviços higiene e segurança no trabalho 178,60 0,00 

Total 12.124,48 11.182,11 

Rendimentos a Reconhecer   

  ISS, IP - Dotação  42.918,40 0,00 

Total 42.918,40 0,00 

 

12.3. Investimentos Financeiros 

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica de «Investimentos Financeiros» apresentava a seguinte decomposição: 

 

Descrição 2022 2021 

Outros Investimentos Financeiros   

Fundo Reestruturação Setor Solidário  628,05 628,05 

Fundo de Compensação do Trabalho 22.651,02 17.343,68 

Total 23.279,07 17.971,73 

 

12.4. Fundos patrimoniais 

A rubrica dos «Fundos patrimoniais» apresentava a seguinte decomposição: 

 

 2021 2022 

Descrição Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final 

Fundos -65.189,58 0,00 0,00 -65.189,58 

Resultados transitados 1.255.137,56 0,00 -12.001,75 1.243.135,81 

Outras variações nos fundos patrimoniais 3.317.323,40 0,00 -29.301,19 3.288.022,21 

Resultado líquido do período -12.001,75 12.342,04 -12.001,75 12.342,04 

Total 4.495.269,63 12.342,04 -29.301,19 4.478.310,48 

 

12.5. Outros gastos 

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica dos «Outros gastos» apresentava a seguinte decomposição: 

 

Descrição 2022 2021 

Impostos 277,33 277,33 

Correções períodos anteriores 0,00 1.337,20 

Quotizações 558,00 498,00 

Outros não especificados 30,20 6,10 

Total 865,53 2.118,63 
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12.6. Resultados Financeiros 

Em 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares: 

 

Descrição 2022 2021 

Gastos de financiamentos 

   Juros suportados 0,00 1,80 

Total 0,00 1,80 

Juros, dividendos e outros similares 

   Juros obtidos 268,68 17,74 

Total 268,68 17,74 

Resultados Financeiros 268,68 15,94 

 

 

13. Divulgações exigidos por outros diplomas 

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora. 

Nos termos do artigo 210º do Código Contributivo, publicado pela Lei nº 110/2009, de 16 de setembro, a Direção informa 

que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados. 

 

 

14. Acontecimentos após a data do balanço 

Após a data do Balanço, não temos conhecimento de tenha ocorrido algo de relevante, que possa afetar os ativos e passivos 

das demonstrações financeiras do período. 

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pela Direção e autorizadas 

para emissão em 7 de Março de 2023. 

 

 

 

            O Contabilista Certificado, 

 

 

 

 

            A Direção, 

 

 

 

 

  

 

 

 

Manuel Bernardino Alves Ferreira | Vogal 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

 


