
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
 LAJES DAS FLORES 

 
ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

(Artigo 3º do Decreto-Lei nº 410/89) 
  

 EXERCÍCIO DE 2009 
 As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano 
Oficial de Contabilidade, sendo que as omissas não são aplicáveis ou não são relevantes 
para a compreensão das demonstrações financeiras desta instituição neste exercício. 
1. Não foi derrogada qualquer disposição do POC que afecte a imagem verdadeira e 

apropriada do activo, do passivo e dos resultados da instituição. 
2. Não aplicável. 
3. Quer relativamente às existências, quer relativamente às amortizações, os critérios 

valorimétricos que vêm a ser seguidos são os dos custos de aquisição e os dos custos 
de produção, com aplicação das taxas estabelecidas pela legislação fiscal. 

4. Não existem na instituição contas expressas em moeda estrangeira. 
5. O resultado não foi alterado com vista à obtenção de vantagens fiscais. 
6. Não existem situações que afectem os impostos futuros. 
7. Número de empregados - 16; não houve assalariados ao serviço da instituição. 
8. 
9.  
10 –A.. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço 
e nas respectivas amortizações e provisões, de acordo com um quadro do tipo seguinte: 

RUBRICAS I. Corpóreas I. Incorpóreas I. Financeiras 
 ACTIVO 

BRUTO 
   

Saldo Inicial € 44.817,28 € 65.339,00  
Reavaliação    
Aumentos  € 214.845,37   
 Alienação    
Transferências e abates    
 SALDO 

FINAL 

€ 259.662,65 € 65.339,00  

AMORTIZAÇÕES E 
PROVISÕES 

   

Saldo Inicial € 40.549,78  € 25.044,11  
Reforço  €14.510,04  € 21.777,49  
Regularizações    
 SALDO 

FINAL 

€55.059,82 € 46.821,60  

 
11. Neste período não se fizeram empréstimos para financiar imobilizações. 
12. Não se fizeram reavaliações de imobilizações corpóreas ou de investimentos 
financeiros. 
13. Não se fizeram reavaliações durante o presente exercício. 
14. Valor das imobilizações corpóreas afectas à actividade da instituição – € 
259.662,65. 
 Valor das imobilizações em curso –  € 2.489.322,64  



15. Não existem na instituição bens utilizados em regime de locação financeira. 
16. 
17. Na instituição não existe a conta “Títulos Negociáveis”. 
18. 
19.  
20. 
21. 
22. Não existem na instituição mercadorias consignadas, em trânsito ou à guarda de 
terceiros. 
23. Não existem dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de 
dívidas de terceiros constantes do balanço. 
24. Não foram feitos quaisquer adiantamentos ou empréstimos, aos órgãos de direcção 
ou gerência da instituição. 
25. O pessoal da instituição não tem nela quaisquer dívidas activas ou passivas. 
26. 
27. 
28. Na conta “Estado e outros Entes Públicos” estão incluídas as retenções efectuadas 
aos trabalhadores relativamente à Segurança Social e ao IRS. 
29. Não existem nesta instituição dívidas de terceiros, há mais de cinco anos. 
30. Não existem na instituição dívidas de terceiros, cobertas por garantias reais. 
31. Não há compromissos financeiros, que não figurem no balanço, nem com pensões 
ou empresas interligadas. 
32. Não existem responsabilidades da instituição por garantias prestadas. 
33.Não foram levadas ao activo, diferenças entre as dívidas a pagar e as 
correspondentes a quantias arrecadadas. 
34. Desdobramento da conta de provisões acumuladas e explicitação dos movimentos 
ocorridos no exercício, com um quadro do seguinte tipo: 

Contas Saldo Inicial Aumento Redução Saldo Final 
19.Provisões p/ ap. Tesouraria     
28.Provisões p/cobran.duvidosas     
29.Provisões p/riscos e encargos     
39. Provisões p/deprec.exist.     
49.Provisões p/invest.financeiros     

35. Neste exercício não houve qualquer alteração ao capital social. 
36. 
37. 
38. Durante o exercício não foram subscritas quotas, no capital da instituição. 
39. Não houve reservas de reavaliação ocorridas no exercício. 
40. Na aprovação das contas, pela assembleia geral, em 10-10-2010, verificou-se um 
resultado líquido negativo de € 67.396,30. 
 Reservas legais....................      
 Reservas livres.....................       
 Resultados Transitados.......   (67.396,30) 
 
41. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, como 
segue: 

Movimentos Mercadorias Mat. Consumidas 
Existências Iniciais   
Compras  € 17.987,19 
Regularização de  existências   



Existências finais   
 CUSTOS DO 

EXERCÍCIO 
 € 17.987,19 

 
42. Demonstração da variação da produção, como segue: 

Movimentos Produtos acabados e 
intermédios 

Subprodutos, desperdícios, 
resíduos e refugos 

Produtos e 
Trabalhos em curso 

Existências Iniciais    
Regularização de existências    
Existências finais    
AUMENTO/REDUÇÃO 
NO EXERCÍCIO 

   

43. Não existem remunerações atribuídas aos órgãos sociais, pelo exercício dessas 
funções na instituição. 
44. 
45. 
46. 
47. Não se conhecem informações exigidas por diplomas legais. 
48. Da análise efectuada ao resultado líquido deste exercício constata-se que a maior 
dificuldade da Instituição continua a ser a do seu financiamento, em que a principal 
fonte de receita e a única que é certa, são as transferências provenientes do Centro de 
Gestão Financeira da Segurança Social, para além das comparticipações dos utentes, 
que embora importantes para os encargos mensais do Lar, dão apenas e mal, 
conjuntamente com as transferências, para as despesas actuais com o Pessoal. 
Durante o ano de 2009 assumimos o encargo de duas auxiliares de apoio a idosos de 2ª. 
classe, para além das que fazem parte do acordo de cooperação. 
Contribuições mais volumosas de alguns irmãos, oferta de géneros alimentícios da 
população e comerciantes locais, têm sido importante ajuda para o normal 
funcionamento. 
Os subsídios eventuais que nos eram concedidos pela Câmara Municipal, durante o ano 
de 2009 foram muito menores, embora a Câmara sempre tenha acarinhado esta 
instituição, continuando a ceder as instalações para o nosso funcionamento, assumindo 
o encargo com a electricidade, telefone e água, bem como procedendo gratuitamente a 
todos os arranjos de manutenção no edifício. Sem a boa vontade da Câmara também não 
poderíamos funcionar. 
Em Novembro  de 2009 foi inaugurado o novo Lar de Idosos. 
Foi proposto um novo acordo de cooperação, para vigorar até ao fim do ano, no valor de 
12.843,21 €, embora a aguardar cabimento. 
A partir de Janeiro o duodécimo seria de 18.434,01€, que também ficou aguardando 
financiamento. 
Na realidade o que se passa? Continuamos a receber o duodécimo de 12.843,21€, 
aguardando ainda pelo novo duodécimo de 18.434,01 €, para o qual se julga não ter 
havido ainda financiamento. 
Claro que o ano de 2010 está a ser um caos para a Instituição. A título de exemplo, 
temos de suportar a electricidade, que é de 1.200,00 € mensais em média, os telefones, 
os combustíveis, seguros e manutenção, tudo despesas avultadas a que não estávamos 
habituados. 
As contas de 2010, testemunharão o que aqui se descreve. 
Lajes das Flores, 10 de Outubro de 2010 
  



  A Técnica Oficial de Contas,                             O Provedor, 
 
 

____________________________                              _____________________ 


