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SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TON DELA

1. INTRODUÇÃO

Nos termos do compromisso da Santa Casa da Misericórdia e da legislação

aplicável, submetemos à apreciação da Assembleia o Relatório de Atividades e Contas

referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Independentemente do impacto da pandemia do COVID-19, cujo

desenvolvimento implicou novas paragens na atividade operacional, temos ainda de

salientar a crise política resultante da reprovação do Orçamento de Estado de 2022

com as implicações em todos os setores de atividade.

Estamos perante um tempo de algumas indefinições e de consequentes

preocupações sobre a sustentabilidade do sector social em geral e da nossa

instituição em particular.

Assim sendo estamos perante um momento de cautela e de contenção que

não coloque em risco a nossa atividade e permita responder aos novos desafios.

No meio deste clima de preocupação a crise aberta pela guerra entre a Ucrânia

e a Rússia adensa, ainda mais, este clima de medo e de incerteza.

No passado fomos sempre resilientes e reformadores por isso conseguimos

atingir70 anos de vida.

Acreditamos que a força da Misericórdia de Tondela reside na sua capacidade

de compreender a sociedade que a rodeia, perceber a dinâmica do Estado Social,

saber ser útil às pessoas da nossa comunidade.

Vamos, pois, continuar com espírito otimista e de confiança no futuro

desejando terminar esta pandemia e recuperar a normalidade institucional ao nível

do Estado.

A principal preocupação da Mesa Administrativa, tem sido a sustentabilidade

da instituição. Procurámos otimizar a estrutura de custos, apostando principalmente

no controlo de duas grandes variáveis de custos: Fornecedores e Serviços,

procurando por um lado fazer uma análise cuidada das aquisições e por outro a

aquisição de alguns equipamentos que possam proporcionar ganhos de eficiência.

Continuámos a incentivar e sensibilizar todos os colaboradores da SCMT para a

necessidade contínua da implementação de medidas de uso racional e controlo de
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consumos, combatendo o desperdício, sem diminuir a qualidade de serviços

prestados.

Sabemos que é um caminho difícil, muito exigente, e que só terá sucesso se

envolver todos os que se relacionam com a instituição, mas estamos confiantes que a

seu tempo iremos todos beneficiar dos seus resultados.

O ano continuou marcado pela pandemia da COVID-19 o que, inevitavelmente,

implicou por um lado o reforço da nossa capacidade de antecipação e de prospetiva.

Por outro lado, fez salientar a qualidade dos nossos recursos humanos os quais

estiveram à altura das suas responsabilidades.

Com o distanciamento social que a circunstância implicou, continuamos a

desenvolver as relações que ajudam a prestigiar a nossa Santa Casa e a permitir o

cumprimento da nossa missão na esteira da defesa dos mais desprotegidos, tendo

ficado claro que instituições como a nossa são decisivas na implementação e

afirmação das virtudes do Estado Social.

Inevitavelmente, os resultados apresentados refletem toda esta perturbação

da nossa vida social com consequências no nosso modelo de negócio.

Continuamos com o projeto CLDS 4G, iniciado em 2020, em a parceria com o

Município de Tondela.

Quanto à análise das contas do exercício, apresentamos um resumo das

principais rubricas, seguido dos anexos ao relatório de gestão mais detalhado.

Sabemos das dificuldades. Mas também sabemos da necessidade de continuar

o quadro de reformas necessárias para que a Misericórdia continue a ser aquilo que

hoje é.

Tem sido apanágio da Mesa, em todas os sectores da vida da Misericórdia,

procurar incentivar procedimentos de rigor que não descurem a qualidade do

trabalho, mas, sempre que possível, se incrementem oportunidades de melhoria

tendo em vista a melhoria da prestação de um melhor serviço.

Agradecemos a todos aqueles que aceitaram o desafio e ajudaram nesta

tarefa. O ano não foi fácil, mas é nestas circunstâncias que reconhecemos as pessoas

e identificamos o seu carácter.

Agradecemos a todos as nossas colaboradoras e colaboradores a sua ajuda e

empenho para que o nosso trabalho possa continuar a responder às expectativas de

todos aqueles que precisam da Misericórdia de Tondela.
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O nosso obrigado institucional a todas as entidades que connosco colaboram:

Centro Distrital de Segurança Social de Viseu

Centro de Emprego e Formação Profissional de Tondela

Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Centro de Saúde de Tondela

Instituto de Segurança Social

Município de Tondela

Sub-região de Saúde de Viseu

Benemérita Família Brás,

Quanto aos restantes Órgãos Sociais da Santa Casa: Assembleia-geral e

Conselho Fiscal cabem estas linhas finais: uma palavra de gratidão pela sua

permanente disponibilidade ao serviço da instituição.

A MESA ADMINISTRATIVA:

Provedor: Carlos Manuel Cortes Henriques da Cunha

Vice-Provedor: Luís Gonzaga Tenreiro da Cruz

Secretario: João Carlos Figueiredo Antunes

Tesoureiro: José António de Oliveira Dias

Vogais:

Sara Maria da Silva Ribeiro Lopes

Rui Jorge Ribeiro Martins

Maria Isabel Cabral Estrela

Rute Patrícia Matos Cardoso Lourosa

Maria Eugénia Vicente Costa

Ricardo José Vicente Carvalho

Ana Isabel da Costa Coimbra Matos
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2. CARACTERIZAÇÃO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TONDELA

em 3 1-12-2021

A Santa Casa da Misericórdia de Tondela é uma associação de fiéis, constituída

na ordem jurídico canónico, com o objetivo de praticar a solidariedade social,

concretizada nas obras de misericórdia, e realizar os atos de culto católico, de

harmonia com o disposto no seu Compromisso.

Foi constituída em 25 de maio de 1952 e o seu primeiro Compromisso foi

publicado na 3. Série, número 130, do Diário do Governo de 31 de maio de 1952.

Em 13 de março de 2006, um novo Compromisso foi aprovado em Assembleia-

geral, a qual teve aprovação eclesiástica em 23 de fevereiro de 2007.

Recentemente, em 23 de outubro de 2015, foi aprovado pelo Bispo da Diocese

de Viseu, D. Ilídio Leandro, o Compromisso atual, revisto e adequado ao Estatuto das

IPSS, aprovado pelo DL n.2 119/83, de 25-2, com as alterações introduzidas pelo DL

n.2 172-A/2014, de 19-11, e pela Lei 76/2015, de 28-7, que revoga o anterior

Compromisso, e que entrou em vigor após a aprovação em Assembleia-Geral (em 13-

10-2015) e cumprimento das demais formalidades legais.

Goza de personalidade jurídica, canónica e civil e é reconhecida como

Instituição Privada de Solidariedade Social.

Tem a sua sede administrativa na Avenida Visconde de Tondela, n.2 197, em

Tondela e desenvolve atividades nas seguintes áreas:

INFÂNCIA:

Creche: Tem capacidade para 66 crianças; Acordo com a Segurança

Social para 55. A 31 de dezembro de 2021 tem 61 crianças.

Estabelecimento de Educação Pré-Escolar (Jardim): Tem capacidade

para 75 crianças; tem acordo para 66 e a 31 de dezembro de 2021 tem a

frequentar 64crianças.

TERCEIRA IDADE:

Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (Lar): tem capacidade para

41 utentes; tem Acordo com a Segurança Social para 32 utentes. Tem

41 utentes instalados, distribuídos por 25 quartos entre duplos e

simples.

Centro de Dia: tem capacidade para 40 utentes; tem Acordo com a
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Segurança Social para 40 utentes. Tem 10 utentes;

Serviço de Apoio Domiciliário: tem capacidade pare 40 utentes; Acordo

com a Segurança Social para 40 utentes e tem 33 utentes.

CANTINA SOCIAL:

Há Acordo com a Segurança Social para o fornecimento de 8

refeições/dia.

A população de utentes da Misericórdia, em dezembro de 2021, nestas duas

grandes valências é a seguinte:

Valências N. de Utentes
Crianças 125

Idosos 84

Totais 209

No quadro 1, está representada a evolução do número de utentes nos últimos

6 anos, verificando-se que na valência da Infância estamos a recuperar, aumentámos

a frequência voltando aos valores de 2019, e nos Idosos uma significativa redução

consequência do encerramento da valência Centro de Dia, fruto da situação

pandémica que vivemos, prevendo-se contudo uma recuperação já em 2021.

Quadro 1- Evolução do número de utentes nos últimos 6 anos

ANOS
Valências

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Crianças 132 131 118 125 119 125

Idosos 121 115 120 119 93 84

Totais 253 246 238 244 212 209

HABITAÇÃO:

Constituído por 11 apartamentos, sito no Bairro Irmãos Cardoso de Matos,

no lugar das Colmeeiras, em Tondela, com as seguintes tipologias e

finalidades:

Nove Apartamentos T2, para famílias carenciadas
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Um Apartamento T2

Um Apartamento T3

Um Apartamento Ti

PESSOAL:

Reportando-nos a 31 de dezembro de 2021, a Misericórdia tinha ao seu

serviço) 85 trabalhadores vinculados à Instituição, distribuídos pelas várias valências,

e com as categorias profissionais descritas no quadro 2.

Quadro 2 —Categorias Profissionais do Pessoal em serviço

Administrativos 3

Auxiliares (Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário) 27

Assistente Social 2

Gerontóloga 1

Cozinheiras 3

Ajudantes de Cozinha 3

Educadoras de Infância 7

Auxiliares de Ação Educativa 17

Auxiliares Serv Gerais, Op. lavandaria, e outras 18

Auxiliares de Ação Médica 1

Motorista 1

Animadora Sociocultural 2

Totais 85

De referir que para além deste quadro de pessoal há a considerar ainda:

Dois elementos em regime de contrato de avença (contabilista, médico)

e a prestação de serviços de enfermagem com a Cla mote e Cruz, Lda (2

enfermeiros, 1 no Lar/Centro de Dia e outro no Serviço de Apoio

Domiciliário).

Cinco elementos na qualidade de Técnicos Superiores com funções no

âmbito do programa CLDS 4G.
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Considerando todo o pessoal atrás referido, incluindo os avençados e

enfermeiros, são 89 os colaboradores da Misericórdia, distribuindo-se 65% pelas

valências de idosos, 31% pela valência Infantil e as restantes 4% (administrativos,

avença/contabilidade), são comuns às duas valências - ver quadro 3.

Quadro 3 — Número e percentagem de pessoal por valência excluindo CLDS 4G.

Pessoal
Valências

N. %

Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário 57 65

Infantário, Creche e Jardim 28 31

Administrativos (inclui contabilista) 4 4

Totais 89 100

Quadro 4 — Evolução de pessoal por valência, ao longo dos últimos 5 anos, excluindo

a valência CLDS

2017 2018 2019 2020 2021

Pessoal
Valências

N. N. N. N. N.

Lar, Centro de Dia e Apoio 50 52 58 57 57

Domiciliário

Infantário, Creche e Jardim 28 28 23 30 28

Administrativos (inclui 4 4 4 4 4

contabilista)

Totais 82 84 85 91 89
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3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Nota: São referidas as atividades de animação que estavam previstas, nas diversas

valências, para o ano de 2021, naturalmente que muitas delas não foram realizadas

devido à Covid-19.

3.1 - Celebrações Religiosas

Como já tem sido habitual, a Mesa Administrativa fez-se representar em

algumas cerimónias religiosas, assim como promoveu e participou (conforme nosso

compromisso) na celebração eucarística par alma dos Beneméritos da Misericórdia.

3.2 - Equipamentos

Durante o ano foram adquiridos equipamentos considerados indispensáveis ao

bom funcionamento dos serviços, nas diversas valências.

3.3 - Obras

Foram realizadas algumas obras de manutenção pontuais de reparação nos

edifícios do Lar e Infantário bem como obras pontuais de reparação no património

imobiliário da SCMT.

3.5 — Atividades das valências dos idosos

3.5.1 — Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (Lar)

Constitui uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, de

utilização temporária ou permanente, para idosos em situação de maior risco de

perda de independência e/ou de autonomia.

Os objetivos são:

a) Atender e acolher pessoas idosas cuja situado social, familiar,

económica e/ou de saúde, não permita resposta alternativa;

b) Proporcionar serviços adequados à satisfação das necessidades dos

residentes;
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c) Proporcionar alojamento temporário como forma de apoio à família

(doença de um dos elementos, fins de semana, férias e outras;)

d) Prestar os apoios necessários às famílias dos idosos, no sentido de

preservar e fortalecer os laços familiares.

3.5.2 — Centro de Dia

É uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na

prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos

no seu meio sócio-familiar.

Os objetivos são:

a) Prestar serviços que satisfaçam necessidades básicas;

b) Prestar apoio psicossocial;

c) Fomentar as relações interpessoais ao nível dos idosos e destes com

outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento

3.5.3 — Serviço de Apoio Domiciliário (S.A.D.)

É uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e

personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença,

deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou

permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da

vida diária.

Os objetivos gerais são:

a) Contribuir pare a melhoria da qualidade de vide dos indivíduos e

famílias;

b) Contribuir pare retardar ou evitar a institucionalização.

Os objetivos específicos do Serviço de Apoio Domiciliário são, nomeadamente:

a) Assegurar aos indivíduos e famílias a satisfação de necessidades

básicas;

b) Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos indivíduos e

famílias, de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar;

c) Colaborar na prestação de cuidados de saúde e da vida diária.

Conhecedores da nossa missão, e porque queremos continuar a apostar na
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qualidade dos serviços, mantivemos a nossa gestão de proximidade, procurando a

cada momento responder com a dotação dos recursos humanos necessários para dar

respostas atempadas e adequadas às necessidades dos utentes.

Fruto da situação pandémica da CDVI D-19 e cumprindo as orientações da DGS,

fomos forçados a manter longos períodos encerrada a valência do Centro de Dia nas

nossas instalações, mantendo contudo o apoio domiciliário aos idosos que o

desejaram, com fornecimento de refeições, prestação do serviço de higiene e

lavagem de roupa, bem como do serviço de enfermagem.

Também consequência da continuação da situação pandémica, a gestão de

pessoal foi um desafio permanente, obrigando a ajustamentos consecutivos para dar

resposta às necessidades.

Com o Plano de Contingência estabelecido para o efeito e seguindo as

orientações da DGS, com todo o esforço desenvolvido pelos colaboradores,

responsáveis técnicos e equipa de saúde conseguimos minimizar os números de

contágios.

No dia-a-dia com os utentes, continuamos a disponibilizar uma oferta

qualificada de serviços clínicos, graças ao trabalho meritório dos profissionais de

saúde, que têm colaborado connosco na assistência aos utentes, cujas tarefas se

destacam:

- Tarefas de enfermagem (pensos, injeções, avaliação de tensão arterial,

higienes, algaliações, e outros cuidados);

- Elaboração do processo de enfermagem;

- Colheita de dados;

- Diagnósticos de enfermagem e estabelecimento de planos de cuidados e

avaliação dos graus de dependência e sua evolução, aplicação de escalas,

- Preparação de medicação (que engloba deslocações ao hospital, contacto

com médicos e enfermeiros do hospital e centro de saúde para resolver

assuntos que alguns familiares não querem ou não podem, ou porque lhes é

mais fácil pois é um serviço não operacionalizado nas contas da instituição e

sai, para eles a custo zero);

- Ensino aos utentes e familiares referentes aos três níveis de prevenção

(primária, secundária e terciária), esclarecimento sobre medicação e

administração da mesma;
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- Compra e aconselhamento na compra de material médico após estudo de

mercado e pedidos de orçamentos e sua análise;

- Rastreios de várias patologias;

- Acompanhamento de utentes a consultas de urgência;

- Consultas telefónicas (24horas por dia), aconselhamento e ensino às

funcionárias;

- Nebulizações;

- Posicionamentos;

- Procedimentos no âmbito da saúde, segurança e higiene a utentes,

funcionários e estrutura;

- Esclarecimentos e ensino a familiares sendo frequentemente necessário o

recurso a terceiros (médico e relatórios médicos) para justificar o benefício

para o utente versus a vontade dos familiares (protegendo sempre o utente);

- Responder a reclamações;

- Fazer horários;

- Ensinar a utilizar aparelhos como nebulizadores e outros de oxigénio terapia,

bem como a sua manutenção;

- Avaliar a eficácia de procedimentos e estado dos utentes na hora da refeição

e após intervenções terapêuticas (descobrindo por exemplo que há utentes

que dizem que estão doentes, têm consulta de enfermagem, médica, são

medicados e depois recusam a medicação).

Como todos sabemos, cada valência tem a sua especificidade, no entanto

gostaríamos de destacar algumas particularidades que têm condicionado a nossa

gestão.

Devido ao envelhecimento progressivo da população, temos vindo a constatar

um aumento das situações de vulnerabilidade física e psíquica, que provocam mais

dependência e mais cuidados no seu acompanhamento e tratamento. Esta realidade,

implica um esforço grande na gestão dos recursos financeiros e humanos disponíveis,

uma vez que, para além dos utentes do Lar e Centro Dia, estamos a assistir em

simultâneo, no Serviço de Apoio Domiciliário, ao pedido para que o potencial utente

não seja retirado do seu ambiente natural, tentando desse modo manter alguma

qualidade de vida.

É nossa convicção, que o aumento destas situações, associado ao facto de
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existir uma percentagem significativa de utentes em ERPI, cerca de 52%, já com

alguma antiguidade na frequência da instituição, com mensalidades baixas, portanto

inferiores ao seu real custo pela utilização da valência, contribui para a situação

económica e financeira atual da instituição.

Outro fator que contribui para esta dificuldade económica e financeira são os

montantes de comparticipação dos Acordos com a Segurança Social. Esta situação irá

ter repercussões económicas, no futuro das instituições.

Mas a atividade com os idosos, felizmente para nós, não se resume só à

aplicação de cuidados de saúde. Também têm sido nossa aposta, a melhoria da sua

qualidade de vida, enquanto estão entregues aos nossos cuidados. Neste sentido,

temos vindo a desenvolver diversas atividades, algumas em parceria com entidades

da nossa comunidade, e que gostaríamos de destacar:

- Celebração religiosa no dia de aniversário da Santa Casa da Misericórdia de

Tondela e na Festa do Natal com distribuição de presentes;

- Em estreita colaboração com o reitor da Paróquia de Tondela, nosso capelão,

prestamos assistência religiosa aos utentes, com visitas regulares à instituição,

em particular, nas festas do Natal e Páscoa. Este trabalho assistencial é ainda

complementado com a visita semanal de um ministro extraordinário da

comunhão;

- Participação nas celebrações religiosas do dia do idoso, na Igreja Matriz de

To n dela;

- Atividades com as crianças do infantário e outras de Agrupamento de Escolas

de Tondela.

- Atividades específicas, com o acompanhamento das animadoras, para a

preparação de lembranças para o dia da Mãe, dia do Pai, Natal, Páscoa, entre

outros;

- Festa da sardinhada;

- Passeio com os idosos;

- Festa de Natal.

3.6 — Atividades das valências das crianças

3.6.1— Creche
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A Creche é uma resposta desenvolvida em equipamento, de natureza sócio-

educativa, para acolher crianças até aos três anos de idade, durante o período diário

correspondente ao impedimento dos pais ou da pessoa que tenha a sua guarda de

facto, vocacionado para o apoio à criança e à família.

São objetivos da Creche, nomeadamente:

a) Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças

num clima de segurança afetiva e física durante o afastamento parcial do

seu meio familiar através de um atendimento individualizado;

b) Colaborar estreitamento com a família numa partilha de cuidados e

responsabilidades em todo o processo evolutivo das crianças;

c) Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer

inadaptação ou deficiência assegurando o seu encaminhamento

adequado;

d) Prevenir e compensar défices sociais e culturais do meio familiar.

3.6.2 — Estabelecimento de Educação Pré-Escolar (jardim)

O Jardim-de-infância é um serviço à sociedade e a família, aberto a todos os

níveis sociais, proporcionando atividades educativas e de apoio a família. Para

alcançar os seus objetivos de desenvolvimento integral das crianças, o jardim-de-

infância atenderá de modo específico às áreas do desenvolvimento psicomotor,

psicossocial, cognitivo, comunicação e construção dos códigos formais de

aprendizagem. A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no

processo de educação ao longo da vida. Destina-se a todas as crianças entre os 3 e os

5 anos de idade, sendo a sua frequência facultativa.

Conhecedores da importância, do acompanhamento e aprendizagem de

qualquer criança, desde a mais tenra idade, temos continuado a apostar na qualidade

do serviço prestado, fator diferenciador, num mercado cada vez mais concorrencial.

Com efeito, a oferta disponibilizada no concelho, tem vindo a aumentar, em contra

ciclo com a diminuição da natalidade, facto que exige cada vez mais uma gestão de

proximidade.

A Mesa Administrativa tem procedido à atualização e revisão das

mensalidades, mantendo o horário alargado de funcionamento do infantário,

acolhendo as crianças, das 7:30 às 19:30 horas. Ainda nesta linha de atuação,

decidimos manter, o infantário aberto no mês de agosto, durante duas semanas.
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Acreditamos que desta forma estamos a prestar um melhor serviço as famílias

e por isso mesmo, dar mais sentido a nossa missão.

Apesar da escassez de recursos, procuramos a cada momento responder às

necessidades de funcionamento, e por isso, fizemos algumas obras de manutenção

no edifício do infantário e fomos adquirindo algum material para as várias atividades

que foram desenvolvidas e que gostaríamos de destacar:

- Participação no encontro de crianças do Agrupamento de Escolas de Tondela,

no Parque Urbano, em Tondela;

- Participação no programa “As crianças vão à piscina”, com o apoio do

Município de Tondela;

- Atividades com os idosos do Lar e Centro de Dia, no dia Internacional do

Idoso;

-Desenvolvimento de tarefas para preparação de lembranças, para o dia do Pai

e da Mãe;

- Festa de final de ano letivo, com exposição dos trabalhos das crianças.

Estas atividades foram planeadas mas não foram concretizadas porque

estávamos numa situação de pandemia. O Infantário esteve fechado, ficando

algumas Educadoras e Auxiliares a trabalhar no Lar. Apesar disso, todas as

Educadoras estiveram sempre em contacto com os pais das crianças. Criaram-se

grupos nas redes sociais para facilitar a comunicação e interação entre crianças e

respetivas famílias.

Quando reabrimos o Infantário seguimos todas as orientações da DGS.

3.7 - Outras atividades

3.7.1 — Mantivemos os procedimentos já instituídos, de modo a garantir um

maior controlo de gestão.

No seguimento do que tem sido feito nos Últimos anos, fizemos mais uma

consulta aos diversos fornecedores (atuais e potenciais).

Promovemos a possibilidade de consignação de 0,5% da coleta do IRS, junto

dos irmãos e outros cidadãos.

3.7.2 — Cantinas Sociais
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A Santa Casa da Misericórdia de Tondela, fruto do excelente relacionamento

com o Centro Distrital da Segurança Social de Viseu, continuou a participar neste

programa de apoio a famílias carenciadas, através do fornecimento de refeições

diárias (a vinte e sete pessoas inicialmente; doze no encerramento do ano).

3.7.3 — Parcerias

No seguimento do que tem vindo a ser prática em outros anos, temos mantido

uma estreita colaboração com a Câmara Municipal de Tondela.

3.7.4 — Outras atividades

A Santa Casa da Misericórdia de Tondela fez-se representar em diversas

reuniões de trabalho, a saber:

Reuniões, com responsáveis de outras Misericórdias, onde foram debatidos

temas de interesse para estas Instituições;

Reuniões / formações, promovidas pela UMP e pelo secretariado regional de

Viseu;

Continuamos com o funcionamento, desde fevereiro de 2020, com o programa

CLDS 4G e, tal com em anos anteriores, em parceria com o Município de Tondela.

Na comemoração das festividades de Natal, com os utentes do Lar, não

contámos com a habitual presença dos elementos dos Corpos Sociais, do Padre,

Presidente da Câmara etc. Não houve a habitual Celebração Eucarística, mas

manteve-se a confraternização ao almoço com utentes e direção técnica e

animadoras.
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4- ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

Apresentamos uma síntese das contas, nas suas principais rubricas, uma vez

que a apresentação de elementos contabilísticos próprios, acompanhados dos

respetivos relatórios, constam dos anexos.

A comparação/evolução entre 2020 e 2021, inclui as receitas e os encargos

com pessoal, e fornecimento e serviços externos da estrutura do CLDS 4G, no entanto

esta estrutura é financiada a 100% por fundos de um programa comunitário.

Todo o conjunto de informação, que integra este documento, não dispensa a

análise, dos elementos que compõe o Conselho Fiscal, que elaborarão o respetivo

parecer, que será apresentado para submeter à apreciação e votação da Assembleia-

geral.

Começamos por analisar o quadro 5, que compara os resultados líquidos dos

exercícios dos últimos cinco anos.

Quadro 5 - Comparação dos resultados do Exercício dos últimos 5 anos

ANOS
RESUMO

2017 2018 2019 2020 2021

RESULTADOS

LÍQUIDOS DO -122.576,00€ -189.454,20€ -144.856,70€ -61.144,11€ -141.162,82€

EXERCÍCIO

Os resultados líquidos do exercício-RLE, continuam negativos, apesar de uma

melhoria significativa em 2020, tiveram um aumento em 2021 e continuam a ser uma

preocupação permanente da mesa.
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No quadro 6 apresentamos as principais rubricas de “Proveitos e Ganhos”.

Quadro 6 - PROVEITOS e GANHOS — Rubricas principais

Proveitos anuais Variação
Rubricas

2019 2020 2021 2020/2021

Prestação de Serviços 648.956 615.245 595.816 -19.429

Subsídios à Exploração 714.215 943.333a) 986.075a) 42.742

Totais 1.363.171 1.558.578 1.581.891 23.313

a) Inclui os valores do CLDS4G

Do lado da receita, verificou-se um aumento de Subsídios, Doações e Legados

à Exploração de 42.742€, correspondente a 4,3% e uma diminuição da Prestação de

Serviços (-19.429€), correspondente a -3,2%.

No quadro 7 apresentamos as principais rubricas de “Custos”.

Quadro 7 — CUSTOS — Rubricas principais

Custos anuais Variação
Rubricas

2019 2020 2021 2020/2021

Custos de Mercadorias 137.328 130.379 123.315 -7.064

Fornecimentos Externos 266.443 272.784a) 283.363a) 10.579

Custos com Pessoal 1.099.610 1.228.620a) 1.338.785a) 110.165

Totais 1.503.381 1.631.783 1.745.463 113.680

a) Inclui os valores do CLDS 4G
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Nas rubricas principais de “Custos”, apresentadas no quadro 7, salienta-se a

subida dos Custos com Pessoal, que representam 76,70% dos custos, fruto da

atualização do Salário Mínimo Nacional, que contribuíram significativamente para

este aumento.

Os Fornecimentos Externos representam 16,23%, e Custos de Mercadorias

representam 7,06% dos custos, embora tenham diminuído, teremos de dar

continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido para reduzir ainda mais estes

custos, em especial nos Fornecimentos Externos.

O aumento dos encargos com pessoal (110.165€), contribuíram

significativamente para o aumento dos resultados negativos.

É de salientar que a necessidade de aumentar o número de recursos humanos

se tem feito sentir principalmente pelo facto de termos cada vez mais utentes sem

mobilidade, sendo necessárias pelo menos duas pessoas para lhes prestar um serviço

de qualidade e com segurança. Muitos são os casos de utentes acamados e cada vez

mais os que são mobilizados em cadeiras de rodas.

Os resultados continuam negativos e tiveram uma inflexão relativamente ao

ano anterior. Temos de continuar com a estratégia de a otimizar o controlo da

estrutura de custos, compromisso que a Mesa elegeu como prioritário.

A Mesa mantém a preocupação de zelar pela cobrança atempada dos

arrendamentos e mensalidades dos utentes. São apenas exemplos das exigências que

nos continuarão a nortear no presente a caminho de um melhor futuro para os

nossos colaboradores e utentes.

Queremos continuar a merecer a confiança de todos, fornecedores, utentes e

respetivos familiares, irmãos e colaboradores que no dia-a-dia, com a sua dedicação

contribuirão para o sucesso coletivo da Santa Casa da Misericórdia de Tondela. A

responsabilidade de preservar a história desta instituição é de todos.

Terminamos agradecendo mais uma vez a colaboração de todos os que

colaboram com a Santa Casa da Misericórdia de Tondela, colaboradores, membros

dos órgãos sociais (Mesa da Assembleia, Conselho Fiscal) e Instituições.
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RUBRICAS

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangiveis

Outros créditos e ativos náo correntes

Ativo corrente

Inventários

Créditos a receber

Estado e outros entes públicos
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores /

associados / membros
Diferimentos

Outros Ativos Correntes

Caixa e depósitos bancários

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Fundos 12.1

Resultados transitados 12.1

Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais 12.1

Resultado liquido do período 12.1

Passivo

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos

Passivo corrente

Fornecedores

Estado e outros entes públicos

Financiamentos obtidos

Diferimentos

Outros passivos correntes

Notas
DATAS

2021 2020

4 582157,76 636861,69

12.8 11777,83 9013,39

593935,59 645875,08

6

9-9.1

12.3

9-9.1

12.4

9-9.1

12.2

Total do ativo

10850,10 3397,87

16165,82 23969,40

5038,26 4512,21

480,00 348,00

17814,25 13877,19

66155,20 84199,31

66712,24 75557,07

183215,87 205861,05

777151,46 851736,13

10813,62 10813,62

221128,89 276900,7

143812,64 167822,14

-141162,81 -61144,11

234592,34 394392,35

143997,79 100000,00

143997,79 100000,00

122010,66 91814,07

34114,86 30714,51

19495,77 0,00

0,00 482,60

22294004 234332,60

398561,33 357343,78

542559,12 457343,78

777151,46 851736,13

Total dos fundos patrimoniais

Total do passivo

5-9.3

9-9.2

12 3

5-9.3

12.4

9-9.2

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

Contabilista Certificado

/‘l1

Mesa Administrativa

c
lz-_s.



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

31 DE DEZEMBRO DE 2021

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados

Subsídios, doações e legados à exploração

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Outros rendimentos

Outros gastos

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e

impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e

impostos)

Juros e gastos similares suportados

Contabilista Certificado

/i - - - -

/

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período

Mesa Administrativa

Notas
PERÍODO

2021 2020

7 595816,21 615245,07

8 986075,04 943333,09

6 -123315,28 -130378,59

12.5 -283363,24 -272783,90

10 -133878S,36 -1228620,21

12.7 113712,95 112571,12

12 6 -7359,60 -11452,67

4

9

-57219,28 27913,91

-81589,81 -87198,13

-138809,09 -59284,22

-2353,72 -1859,89

-141162,81 -61144,11

-141162,81 -61144,11



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31 DE DEZEMBRO DE 2021

PERÍODO

RUBRICAS Notas

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais -

Recebimentos de clientes e utentes

Pagamentos a fornecedores

Pagamentos ao pessoal

Caixa gerado pelas operações

Outros recebimentos/pagamentos

__________________________________________________

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis

Investimentos financeiros

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tongíveis

__________________________________________________

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidas

Pagamentos respeitantes a:

Juros e gostos similares

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

Caixa e seus equivalentes no início do período

_______________________________________________

Caixa e seus equivalentes no fim do período

__________________________________________

Contabilista Certificado . Mesa Administrativa

9-9.1

9-92

10

604544,89

376286,43

1342682,41

-1114423,95

1063582,34

-50841,61

616839,53

375112,69

1223661,01

-981934,17

936345,05

-45589,12

4 16978,62 2600,23

12.8 2764,44 -2109,07

4 600,00

19143,06 491,16

5-9.3 63493,56 100000,00

9 2353,72 1859,89

61139,84 98140,11

-8844,83 53042,15

12.2 75557,07 22514,92

66712,24 75557,07
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1 - Identificação da entidade

1.1 - Dados de identificação

Designação da entidade: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TONDELA
Número de identificação de pessoa coletiva: 501082921
Lugar da sede social: Rua Visconde de Tondela, 197 3460-526 Tondela
Endereço eletrónico: miserictondela@gmail.com
Página da internet: www.scmtondela.pt
Natureza da atividade: Atividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o Sistema de Normalização
Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de
Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais
especificamente foi utilizada a Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e
registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites
em Portugal.

- Regime da periodização económica (acréscimo)
A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu
recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são
reconhecidas em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e
ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas “Credores por acréscimos de gastos”.

- Materialidade e agregação
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A
Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação
Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da
demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por
qualquer rendimento, ambos viceversa.

- Comparabilidade
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2021, são comparáveis com os
utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2020.
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3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 7,,

Uy

3.1 - Principais políticas contabilísticas

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são
refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são
divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda funcional e de apresentação.

- Ativos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por
imparidade acumuladas.
As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o
período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.
As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As
beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no
item de ativos fixos tangíveis.
Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de
“ativos fixos tangíveis” e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto tal, por não se
encontrarem em estado de uso.
As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o
preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na
demonstração dos resultados no item “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”, consoante se trate de
mais ou menos valias, respetivamente.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Anos de vida útil

Edifícios e outras construções 10-50
Equipamento básico 6 - 8
Equipamento de transporte 4
Ferramentas e utensílios 2 - 8
Equipamento administrativo 4 - 8
Outros ativos fixos tangíveis 6 - 8

“Valores de acordo com a tabela do DR 25/2009”

- Imposto sobre o rendimento
A Entidade encontra-se isenta de tributação ao abrigo do artigo 100 do Código do IRC.

- Inventários
As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior
ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros valores a receber
As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais
perdas por imparidade, registadas na conta de “Perdas por imparidade acumuladas”, para que as mesmas reflitam a sua
quantia recuperável.
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- Caixa e depósitos bancários
Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica
“Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”. Os saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na
taxa de câmbio à data de fecho.

- Fornecedores e outras contas a pagar
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é
substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Financiamentos bancários
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses
empréstimos. Os encargos financeiros apurados com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos
resultados em observância do regime da periodização económica.
Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir
a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes
pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

- Rédito e regime do acréscimo
O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da
atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e
descontos.
Observou-se o disposto no ponto 12 - Rédito da Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido
por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências
relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.
Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se periódicos, no fim do
período a que dizem respeito.
Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante
em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos
e perdas líquidos” quando existe o direito de os receber.

- Subsídios
Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio
venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.
Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis estão incluídos no item de
“Outras variações nos capitais próprios”. São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer
o respetivo período de depreciação ou amortização.
Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos
em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.



Saldo
início do
período

Custo:

Terrenos e recursos naturais 27851,74 27851,74

Edifícios e outras construções 2479061,46 2479061,46

Equipamento básico 322446,51 330118,99

Equipamento de transporte 79828,55 80478,55

Equipamento administrativo 230790,47 233353,87

Outros ativos fixos tangíveis 53617,19 53617,19

Ativos tangíveis em curso 11281,00 1128100

Valor bruto do período

Depreciações acumuladas

Terrenos e recursos naturais

Edifícios e outras construções

Equipamento básico

Equipamento de transporte

Equipamento administrativo

Outros ativos fixos tangíveis

Ativos tangíveis em curso

Valor bruto do período

Custo:

Terrenos e recursos naturais

Edifícios e outras construções

Equipamento básico

Equipamento de transporte

Equipamento administrativo

Outros ativos fixos tangíveis

Ativos tangíveis em curso

Valor bruto do período

Depreciações acumuladas

Terrenos e recursos naturais

Edifícios e outras construções

Equipamento básico

Equipamento de transporte

Equipamento administrativo

Outros ativos fixos tangíveis

Ativos tangíveis em curso

4 — Ativos Fixos tangíveis

5

Aquisições Saldo fim
Abates

/ Dotações Transferências Revalorizações do período

(J7

fr

7672,48

16650,00

2563,40

16000,00

3204876,92 26885,88 16000,00 0,00 0,00 3215762,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1788091,74 54219,86 0,00 0,00 166401,60 2008713,20

434098,42 17068,06 0,00 -166401,60 0,00 284764,88

72916,03 7071,87 16000,00 0,00 0,00 63987,90

226549,57 1980,04 0,00 0,00 0,00 228529,61

46359,47 1249,98 0,00 0,00 0,00 47609,45

2568015,23 81589,81 16000,00 -166401,60 166401,60 2633605,04

Quadro Comparativo - período 2020

Saldo
. Aquisiçoes Saldo fim
inicio do - Abates -

. / Dotaçoes Transferencias Revalonzaçoes do periodo
periodo

27851,74 27851,74

2478077,46 984,00 2479061,46

319996,73 2449,78 322446,51

79828,55 79828,55

229391,12 1399,35 230790,47

53617,19 53617,19

11281,00 11281,00

3200043,79 4833,13 0,00 0,00 0,00 3204876,92

0,00 0,00

1726320,22 61771,52 1788091,74

417450,73 16647,69 434098,42

68966,03 3950,00 72916,03

223450,60 3098,97 226549,57

44629,52 1729,95 46359,47

0,00 0,00

Valor bruto do período 2480817,10 87198,13 0,00 0,00 0,00 2568015,23
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5. Locações

Em 31/12/2021, a Entidade mantém os seguintes valores em locação financeira

Ativos em Locação Financeira Passivo por Locação Financeira

- Depreciação . -

Descriçao Valor Bruto Valor Liquido Corrente Nao Corrente
Acumuladas

Equipamento de transporte 16650,00 3121,87 13528,13 4074,99 9418,57

Viatura Kangoo - AG-36-BP

Aquisição ano 2021

6 - Inventários

Quantia escriturada de inventários, nos períodos 2021 e 2020.

M. P. e M. de Período M. P. e M. de Período
Descriçao . .. .

Subsidiarias Consumo 2021 Subsidiarias Consumo 2020

APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC.
VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS

Inventários iniciais
3397,87 3397,87 4090,20 4090,20

Compras
122630,72 122630,72 129686,26 129686,26

Reclassificação e regularização de
inventários -1102,98 -1102,98 0,00

Inventários finais
1610,33 9239,77 10850,10 3397,87 3397,87

Custo das mercadorias vendidas e
matérias consumidas 123315,28 9239,77 132555,05 130378,59 130378,59

7 - Rédito

Categorias de rédito reconhecidas durante os períodos 2021 e 2020.

Descrição 2021 2020

Prestação de serviços 595816,21 615245,07

Outros réditos 82154,08 80104,08

Total 677970,29 695349,15
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Prestação de serviços:

Mensalidades - Creche

Mensalidades - jardim Infância

Mensalidades - Lar

Mensalidades - C. Dia

Mensalidades - Apoio Domiciliário

Cantina Social

Quotizações associados

Serviços secundários

Rendas de Propriedades de Investimento

Total

2021 2020

595816,21 615245,07

50407,83

42200,21

388674,71

53145,34

79207,48

360,00

276,00

973,50

80104,08

56192,89

53484,33

389030,04

23551,46

70657,35

307,12

600,00

1993,02

82154,08

677970,29 695349,15

Informação e detalhe por naturezas de rédito

Descrição

8 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Natureza e extensão dos subsídios nos períodos de 2021 e 2020.

Descrição

Informação e detalhe por entidades

2021 2020

Subsídios à exploração 986075,04 943333,09

Total 986075,04 943333,09

2021 2020

ISS, IP - Centro Distrital: 819495,21 746068,83

Creche 203805,58 187953,60

Jardim de Infáncia 172804,89 13784859

Lar 184179,18 167363,92

Centro de Dia 50208,23 73934,00

Apoio Domiciliário 142331,41 159139,93

Cantina Social 7812,50 6915,00

Covid - 19 58353,42 12913,79

155, IP - CLDS 4G 139632,47 146832,69

IEFP 20272,49 16093,40

Autarquias - CMT 486.00 31528,00

Donativos 642,12 2810,17

Outras Entidades 5546,75 0,00

986075,04 943333,09Total
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9 — Instrumentos financeiros

Quantia escriturada nos períodos de 2021 e 2020 por rúbricas

Descrição 2021 2020

Ativos financeiros: 82801,32 108516,71

Clientes e utentes 16165,82 23969,40

Fundadores, patrocinadores, doadores, associados e membros 480,00 348,00

Outras contas a receber 66155,50 84199,31

Passivos financeiros: 508444,26 426146,67

Fornecedores 122010,66 91814,07

Financiamentos obtidos 163493,56 100000,00

Outras contas a pagar 222940,04 234332,60

Rendimentos e gastos de juros: 2353,72 1859,89

De ativos financeiros coo 0,00

De passivos financeiros 2353,72 1859,89

9.1 - Identificação de Instrumentos Financeiros em Ativo corrente

Descrição 2021 2020

CLIENTES 16165,82 23969,40

Utentes Infância 6614,68 9060,29

Utentes Terceira Idade 6648,59 13864,11

Utentes Cantina Social 0,00 30,00

Clientes Gerais 77,55 0,00

Clientes Rendas 2825,00 1015,00

FUNDADORES, ASSOCIADOS 480,00 348,00

OUTRAS CONTAS A RECEBER 66155,20 84199,31

Devedores por acréscimos de rendimentos 8402,35 0,00

ISS, IP - CLDS 47876,98 67889,75

ISS, IP - Cantina Social 727,50 587,50

IEFP 8093,78 12666,96

Outros 1054,59 1902,60

Pessoal 0,00 957,00

Fornecedores, dc 0,00 195,50

Total 82801,02 108516,71

9.2 - Identificação de Instrumentos Financeiros em Passivo corrente

Descrição 2021 2020

FORNECEDORES, C/C 122010,66 91814,07

OUTRAS CONTAS A PAGAR 209302,78 222969,30

Fornecedores de investimento 30266,41 36359,15

Credores por acréscimos de gastos 176108,86 182899,68
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9.3 - Identificação de Instrumentos Financeiros em outras rúbricas

Descrição 2021 2020 (7
FINANCIAMENTOS OBTIDOS: 163493,56 100000,00

Passivo Corrente: 19495,77 0,00

Empréstimos bancários 15420,78

Locações Financeiras 4074,99

Passivo Não Corrente: 143997,79 100000,00

Empréstimos bancários 134579,22 100000,00

Locações Financeiras 9418,57

RENDIMENTOS E GASTOS DE JUROS 2.353.72 1859,89

10 - Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição 2021 2020

Gastos com o pessoal 1338785,36 1228620,21

Remunerações do pessoal 1033713,59 807590,62

Encargos sobre as remunerações 230668,95 181766,67

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 22438,89 23529,16

Outros gastos com o pessoal, dos quais: 51963,93 215733,76

Gratificações 15257,25 19458,00

Trabalho Noturno 19901,36 18490,29

Subsídio de refeição - CLDS 5385,33 4745,55

Horas Extra 9012,68 0,00

Estimativa de Encargos com Férias 0,00 156631,64

Remuneração Extra Quadro 0,00 11498,87

Medicina, higiene e segurança no trabalho 1189,22 1978,20

Outros 1218,09 2931,21

A rúbrica Encargos sobre remunerações inclui estimativa de encargos com férias.

11 - Imposto sobre o rendimento

Divulgação de gasto de imposto sobre o rendimento:

Descrição 2021 2020

Resultado antes de impostos do período -141162,81 -61144,11

Imposto sobre o rendimento do período -141162,81 .61144,11

Taxa efetiva de imposto 0,00 0,00

A Entidade é uma TPSS, não desenvolve qualquer atividade comercial, estando isenta de imposto sobre o rendimento
ao abrigo do artigo 100 do CIRC.



12 — Outras Divulgações

Outras divulgações para os períodos 2021 e2020.

12.1 - Fundos Patrimoniais

12.1 - Fundos Patrimoniais

Capital próprio - movimentos do período

Descrição Saldo inicial Débitos Créditos Saldo Final

Capital 10813,62 0,00 10813,62

Resultados transitados 276900,70 5372,30 -61144,11 221128,89

Outras variações nos capitais próprios 167822,14 -24009,50 143812,64

Subsídios 167822,14 -24009,50 143812,64

Resultado Líquido do período -61144,11 -141162,81 -141162,81

Total 394392,35 -85153,61 234592,34

Quadro Comparativo 2020

Descrição Saldo inicial Débitos Créditos Saldo Final

Capital 10813,62 0,00 10813,62

Resultados transitados 421191,54 -144290,84 276900,70

Outras variações nos capitais próprios 191831,64 -24009,50 167822,14

Subsídios 191831,64 -24009,50 16782214

Resultado Líquido do período -144856,72 -61144,11 -61144,11

Total 478980,08 -168300,34 394392,35

12.2 - Caixa e Depósitos Bancários

Descrição 2021 2020

Caixa 302,88 0,53

Depósitos à ordem 66409,36 7555654

Total 66712,24 75557,07

12.3 - Estado e Outros Entes Públicos

2021 2020

- Saldo Saldo Saldo Saldo
Descriçao

Devedor Credor Devedor Credor

Retenção de impostos sobre rendimentos 5437,56 6083,76

Imposto sobre o valor acrescentado 5038,26 79,55 4512,21

Contribuições para a Segurança Social 28309,45 24422,10

Outras tributações 288,30 208,65

Total 5038,26 34114,86 4512,21 30714,51
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12.4 - Diferimentos

2021 2020

Saldo Saldo Saldo Saldo
Descriçao

Devedor Credor Devedor Credor

Rendas antecipadas 330,29

Seguros 11544,29 12241,47

Outros Gastos 5939,67 1635,72

Outros Rendimentos 482,60

Total 17814,25 0,00 13877,19 482,60

12.5 - Fornecimentos e serviços externos

Descrição 2021 2020

Subcontratos 4292,50 3692,24

Serviços especializados 95004,29 88798,93

Trabalhos especializados 24497,68 35721,85

Publicidade e propaganda 233,70 1464,97

Vigilância e segurança 1349,00 1070,90

Honorários 20042,23 22990,14

Comissões 1868,37 156,00

Conservação e reparação 36965,81 27149,07

Outros 10047,50 246,00

Materiais 71827,73 69315,63

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 1888,09 1735,50

Material de escritório 2485,77 2301,80

Artigos para oferta 471,80 0,00

Outros 66982,07 65278,33

Energia e fluidos 86555,17 78082,61

Eletricidade 26582.11 23239,43

Combustíveis 40648,90 40591,57

Água 14115,11 14251,61

Deslocações, estadas e transportes 4,82 13,52

Deslocações e estadas 4,82 13,52

Serviços diversos 25678,73 32880,97

Rendas e alugueres 13268.54 16567,43

Comunicação 2090,84 1716,15

Seguros 8042,89 7773,74

Contencioso e notariado 0,00 204,00

Despesas de representação 84,99 202,94

Limpeza, higiene e conforto 6209,87 4684,50

Outros serviços 1190,65 1732,21

Total 283363,24 272783,90

12.6 - Informação da conta “Outros Gastos”

Descrição 2021 2020

Impostos 352,79 0,00

Correção relativa a períodos anteriores 200,90 9236,10

Quotizações 600,00 600,00

Outros não especificados 6205,91 1616,S7

Total 7359,60 11452,67
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12.7 - Informação da conta “Outros rendimentos

Descrição 2021 2020

Rendimentos suplementares 495,40 1819,55

Ganhos em investimentos não financeiros 600,00 300,00

Rendas em propriedades de investimento 82154,08 80104,08

Correção relativa a períodos anteriores 5317,24 4223,13

Imputação de subsídios ao investimento 24009,50 24186,61

Outros não especificados 1136,73 1937,75

Total 113712,95 112571,12

12.8 - Investimentos Financeiros

Descrição 2021 2020

Fundos de Compensação do trabalho - FCT 11777,83 9013,39

13 — Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações

Financeiras de 31 de Dezembro de 2021.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos

suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Contudo, a Mesa Administrativa entende que o estado de calamidade em vigor no nosso país, e no resto do

mundo, como consequência da pandemia COVID-—19 pode vir a ter impacto no desempenho económico e

financeiro da SCM de Tondela no curto prazo. Nestes termos, considera que a expetativa de manutenção do

nível de rendimento em 2022, poderá vir a ser afetado.

14 - Divulgações exigidas por diplomas legais

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações
fiscais nos prazos legalmente estipulados. Não existem acordos de regularização de dívidas.

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas
obrigações legais nos prazos legalmente estipulados. Não existem acordos de regularização de dívidas.

O Contabilista Certificado A Mesa Administrativa

o,


