
 
 

 

 

 

Santa Casa da Misericórdia de Lajes das Flores 
 
 
 

Entidades do Sector Não Lucrativo 
 

Demonstrações Financeiras 
31 de Dezembro de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS    
 

EXERCÍCIO DE 20EXERCÍCIO DE 20EXERCÍCIO DE 20EXERCÍCIO DE 2011112222    
 

NOTA INTRODUTÓRIA 
 
NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 
 A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia das Lajes das Flores é uma 

associação privada de fiéis, constituída na ordem jurídico-canónica, com o objectivo de 
satisfazer carências sociais e praticar actos de culto católico. Desenvolve a sua actividade 
através de duas valências: 

  - Lar de idosos 
  - Serviço de apoio domiciliário 
  A Instituição, constituída por tempo ilimitado, tem a sua sede na Rua da 

Autonomia, número 23, na Vila das Lajes das Flores e os seus estatutos foram aprovados 
pela diocese a 22 de Março de 2000. 

 Os órgãos sociais da Irmandade são compostos pela Mesa Administrativa, pela 
Assembleia Geral e pelo Conselho Fiscal. 
 

NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
2.1. As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da 

continuidade das operações a partir dos livros contabilísticos da entidade e de acordo 
com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades sem Fins Lucrativos 
(NCRF-ESNL) previstas pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aprovado 
pelo Decreto-Lei 158/2009 de 13 de Julho, tendo posteriormente a Lei 35/2010, de 2/09, 
instituído um regime especial simplificado das normas e informações contabilísticas 
aplicáveis às designadas “microentidades”, com o objetivo de reduzir a carga 
administrativa por elas suportado, mas assegurando uma informação considerada 
adequada. A concretização do mesmo operou-se pelo DL 36-A/2011, de 9/03, tendo 
resultado da actividade desenvolvida pelo grupo de trabalho designado pelo Despacho 
9.292-A/2001 (cf. DR, 2.a Serie, de 31/05/2010), que complementarmente à aprovação 
do regime de normalização para essas entidades (NCM), também estabelece no seu 
Capitulo III o regime de normalização contabilística para as ESNL.  

A portaria n.º105/2011 vem definir os modelos das demonstrações financeiras a 
apresentar pelas entidades que apliquem a normalização contabilística para entidades do 
sector não lucrativo. 

 
2.2. Não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC que tenham tido efeitos 

nas demonstrações financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do activo, passivo e 
dos resultados da entidade. 

 
2.3. Os conteúdos das contas do balanço e da demonstração dos resultados são 

comparáveis com os do exercício anterior. 
 
2.4. A instituição adoptou as NCRF-ESNL pela primeira vez em 2011, de forma 

prospectiva. 
 
 

 
 
 



NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
 As principais políticas contabilísticas adoptadas pela instituição na preparação das 

demonstrações financeiras anexas são as seguintes: 
 
3.1. Bases de 3.1. Bases de 3.1. Bases de 3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:    
 
3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. Pressuposto da continuidadePressuposto da continuidadePressuposto da continuidadePressuposto da continuidade 
No âmbito do pressuposto da continuidade, a entidade avaliou a informação de que 

dispõe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade de prosseguir com a 
sua actividade. Da avaliação concluiu-se que, apesar de todas as dificuldades financeiras 
que a Instituição atravessa, tem condições para prosseguir presumindo-se a sua 
continuidade, através de uma gestão equilibrada dos recursos que dispõe.  

    
    
3.1.2. 3.1.2. 3.1.2. 3.1.2. Pressuposto do acréscimoPressuposto do acréscimoPressuposto do acréscimoPressuposto do acréscimo 
Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as 

definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, 
independentemente do momento do pagamento ou do recebimento. 

    
3.1.3. 3.1.3. 3.1.3. 3.1.3. Consistência de ApresentaçãoConsistência de ApresentaçãoConsistência de ApresentaçãoConsistência de Apresentação 
A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras está consistente 

de um período para o outro. 
    
3.1.4. 3.1.4. 3.1.4. 3.1.4. Materialidade e AgregaçãoMaterialidade e AgregaçãoMaterialidade e AgregaçãoMaterialidade e Agregação 
A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, 

ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou 
declarações incorrectas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou 
colectivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com 
base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para 
justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode porém 
ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do 
presente anexo. 

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de 
transacções ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua 
natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação 
de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na 
demonstração dos resultados e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo. 

    
3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1.5. CompensaçãoCompensaçãoCompensaçãoCompensação    

       Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados excepto 
quando tal for exigido ou permitido pela NCRF-ESNL. Assim, o rédito deve ser 
mensurado tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e 
abatimentos de volume concedidos pela entidade.  
                        
                            3.1.6. 3.1.6. 3.1.6. 3.1.6. Informação comparativaInformação comparativaInformação comparativaInformação comparativa    
                        A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as 
quantias relatadas nas demonstrações financeiras.  
 

    
    
    
    
    



3.2. Políticas de Reconhecimento e de Mensuração3.2. Políticas de Reconhecimento e de Mensuração3.2. Políticas de Reconhecimento e de Mensuração3.2. Políticas de Reconhecimento e de Mensuração    
    
3.23.23.23.2.1. .1. .1. .1. Activos Fixos Tangíveis Activos Fixos Tangíveis Activos Fixos Tangíveis Activos Fixos Tangíveis         
Os activos fixos tangíveis são mensurados pelo seu custo (o qual inclui o custo de 

compra adicionado de quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias 
para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma 
pretendida) no reconhecimento e pelo seu custo deduzido das depreciações acumuladas 
subsequentemente. A depreciação começa quando o activo esteja disponível para uso e é 
calculada pelo método da linha recta e cessa na data de desreconhecimento, que ocorre 
no momento da alienação ou quando não se espere benefícios económicos futuros. 

Os custos de assistência diária de um bem utilizados na reparação e manutenção do 
mesmo, que não impliquem um aumento na sua vida útil são registados como gastos do 
período em que incorridos. 

Os activos fixos tangíveis em curso referem-se a activos em fase de construção, 
encontrando-se registados ao custo de aquisição ou construção e são depreciados a partir 
do momento em que ficam disponíveis para uso. 

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate do activo fixo tangível são 
determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na 
data da alienação ou abate, sendo o ganho ou perda incluído na demonstração dos 
resultados, não sendo, no entanto, os ganhos considerados rédito. 

O período e o método de amortização de um activo devem ser revistos caso se 
verifique alguma alteração significativa na sua vida útil. 

    
3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. Activos Fixos Intangíveis  Activos Fixos Intangíveis  Activos Fixos Intangíveis  Activos Fixos Intangíveis      
Não aplicável. 
    
3.2.3. 3.2.3. 3.2.3. 3.2.3. Imposto sobre o rendimentoImposto sobre o rendimentoImposto sobre o rendimentoImposto sobre o rendimento    

       O imposto corrente a pagar é baseado no lucro tributável do período. O lucro 
tributável difere do resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e 
rendimentos que apenas serão dedutíveis ou tributáveis em outros períodos, bem como 
gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis.  
       Para as finalidades da NCRF-ENSL, a expressão “impostos sobre o rendimento” 
inclui todos os impostos baseados em lucros tributáveis, incluindo as tributações 
autónomas, que sejam devidos em qualquer jurisdição fiscal. 
       Os impostos devem ser mensurados pela quantia que se espera que seja paga às 
autoridades fiscais, usando as taxas fiscais aprovadas à data do balanço. 

    
3.2.4. 3.2.4. 3.2.4. 3.2.4. InventáriosInventáriosInventáriosInventários    
Os inventários foram mensurados pelo seu custo e foi utilizado o sistema de 

inventário intermitente. 
Caso os inventários tenham sido adquiridos a título gratuito os mesmos são 

valorizados pela quantia que a entidade teria de pagar para comprar inventários 
equivalentes. 
    
                            3.2.3.2.3.2.3.2.5. 5. 5. 5. Instrumentos FinanceirosInstrumentos FinanceirosInstrumentos FinanceirosInstrumentos Financeiros    
       Os activos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade 
se torna parte das correspondentes disposições contratuais. 
 
       Os activos e passivos financeiros encontram-se mensurados ao custo ou ao justo 
valor. 
 

a)        Custo: estão os activos e passivos financeiros que apresentem as seguintes 
características: 
 i) Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; 



 ii) Tenham associado um retorno fixo ou determinado; 
 iii) Não sejam ou incorporem um instrumento financeiro derivado. 

 

 Estão incluídos nesta categoria os seguintes activos financeiros: 

  - Clientes/utentes e outras dívidas de terceiros (deduzido de perdas por 
imparidade); 

 - Outros activos financeiros (deduzidos de eventuais imparidades); 
 - Contratos para conceder empréstimos (deduzidos de eventuais perdas por 
imparidade). 
 - Caixa e depósitos bancários (vencíveis a menos de 3 meses); 
 

 Estão incluídos nesta categoria os seguintes passivos financeiros: 

 - Fornecedores e outras dívidas de terceiros; 
 - Financiamentos obtidos; 
 - Outros passivos financeiros 
 - Contratos para contrair empréstimos. 
 

b) Ao justo valor: estão os activos e passivos financeiros não incluídos nas categorias 
do “custo”, sendo que as variações no respectivo justo valor são registadas em 
resultados como perdas por reduções de justo valor e ganhos por aumentos de 
justo valor. 
 

 A Entidade desreconhece activos financeiros apenas quando os direitos 
contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para 
outra entidade o controlo desses activos financeiros e todos os riscos e benefícios 
significativos associados à posse dos mesmos. 
 

       A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente 
obrigação seja liquidada, cancelada ou expire. 
        

3.2.6. 3.2.6. 3.2.6. 3.2.6. Reconhecimento do RéditoReconhecimento do RéditoReconhecimento do RéditoReconhecimento do Rédito    
       O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela 
venda e prestação de serviços decorrentes da actividade normal da Entidade. O rédito é 
reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), quando aplicável, 
abatimentos e descontos. 
       A entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja 
provável que a entidade obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos 
descritos a seguir se encontrem cumpridos. 
       Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou 
seja quando incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos. 
       
       3.2.7. 3.2.7. 3.2.7. 3.2.7. SubsídiosSubsídiosSubsídiosSubsídios 

Os subsídios constituem uma parte significativa e por vezes determinante destas 
entidades. Estes só devem ser reconhecidos após existir segurança de que: 

a) A entidade cumprirá as condições a eles associadas; e que 
b) Os subsídios serão recebidos. 

A maneira pela qual um subsídio é recebido não afecta o método contabilístico a ser-
lhe aplicado; por conseguinte, um subsídio é contabilizado da mesma maneira, quer 
ele seja recebido em dinheiro, quer como redução de um passivo. 



Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis 
devem ser inicialmente reconhecidos nos Fundos patrimoniais, e subsequentemente 
imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários 
para balanceá-los com os custos relacionados que se pretende que eles compensem. 
Um subsídio recebível como compensação por gastos ou perdas incorridos deve ser 
reconhecido como rendimento desse período. 
Na conta 75 – Subsídios, doações e legados à exploração, são registados nas 
subcontas apropriadas os subsídios do Estado e os subsídios, doações e legados dos 
instituidores/fundadores da entidade quando destinados à exploração. 
Na conta 59 – Outras variações nos fundos patrimoniais, são registados os subsídios 
de fundadores/associados/membros e do Estado, bem como os donativos, que 
estejam associados com ativos fixos tangíveis ou intangíveis. 
As subcontas 593 – Subsídios e 594 – Doações incluem os subsídios e doações 
associados com ativos fixos tangíveis e intangíveis que deverão ser transferidos numa 
base sistémica para a conta 7883 – Imputação de subsídios /doações para 
investimentos, à medida que forem contabilizadas as depreciações/amortizações do 
investimento a que respeitam. 
 
3.2.8. 3.2.8. 3.2.8. 3.2.8. ProvisõesProvisõesProvisõesProvisões    
Não aplicável. 
    
3.2.9. 3.2.9. 3.2.9. 3.2.9. Locação FinanceiraLocação FinanceiraLocação FinanceiraLocação Financeira    
Não aplicável. 
    
3.2.10 3.2.10 3.2.10 3.2.10 CuCuCuCustos de Empréstimos Obtidos stos de Empréstimos Obtidos stos de Empréstimos Obtidos stos de Empréstimos Obtidos     

       São componentes dos custos dos empréstimos obtidos: 
a) Os juros de descobertos bancários e de empréstimos obtidos a curto e a longo 

prazo; 
b) As amortizações de custos acessórios incorridos em ligação com a obtenção de 

empréstimos; 
c) Os encargos financeiros com respeito a locações financeiras; 
d) As diferenças de câmbio provenientes de empréstimos obtidos em moeda 

estrangeira até ao ponto em que sejam vistos como um ajustamento do custo 
dos juros. 

Os custos dos empréstimos obtidos são reconhecidos no período em que sejam 
incorridos, excepto nos casos em que possam ser capitalizados. 
Podem ser capitalizados os custos de empréstimos obtidos que sejam 
directamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um activo que se 
qualifica como parte do custo desse activo, quando seja provável que deles 
resultarão benefícios económicos futuros para a entidade e tais custos possam ser 
fiavelmente mensurados.  

    
3.2.11 3.2.11 3.2.11 3.2.11 Transacções e Saldos em Moeda Estrangeira Transacções e Saldos em Moeda Estrangeira Transacções e Saldos em Moeda Estrangeira Transacções e Saldos em Moeda Estrangeira     
Não aplicável. 
    
3.2.12  3.2.12  3.2.12  3.2.12  BeneBeneBeneBenefícios dos Empregadosfícios dos Empregadosfícios dos Empregadosfícios dos Empregados    
No que respeita a benefícios dos empregados, uma entidade deve reconhecer: 
a) Um passivo quando um empregado tiver prestado serviços emtroca de benefícios 

a pagar no futuro; e 
b) Um gasto quando a entidade consumir o benefício económico proveniente do 

serviço proporcionado por um empregado em troca desses benefícios. 
       

 
 



Os benefícios dos empregados classificam-se em: 
  

a) Benefícios de curto-prazo 
 

Os benefícios de curto prazo incluem salários, ordenados, contribuições para a 
Segurança Social, licença anual paga e licença por doença paga, e benefícios não 
monetários (cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços 
gratuitos). 
 

b) Benefícios de cessação 
 

Resultam de benefícios pagos em consequência da decisão da Entidade cessar o 
emprego de um empregado antes da data normal de reforma, ou da decisão de um 
empregado de aceitar a saída voluntária em troca desses benefícios. 

    
3.3  3.3  3.3  3.3  Outras Políticas Contabilísticas RelevantesOutras Políticas Contabilísticas RelevantesOutras Políticas Contabilísticas RelevantesOutras Políticas Contabilísticas Relevantes    
Não existem outras políticas contabilísticas consideradas relevantes. 
    
3.4  3.4  3.4  3.4  Juízos de ValorJuízos de ValorJuízos de ValorJuízos de Valor    

       Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efectuados juízos de 
valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de 
activos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. 

    
3.5  3.5  3.5  3.5  Acontecimentos Subsequentes e Principais Pressupostos Relativos ao FuturoAcontecimentos Subsequentes e Principais Pressupostos Relativos ao FuturoAcontecimentos Subsequentes e Principais Pressupostos Relativos ao FuturoAcontecimentos Subsequentes e Principais Pressupostos Relativos ao Futuro    

       Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional 
sobre condições que existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do 
balanço que dão origem a ajustamentos, são reflectidos nas demonstrações financeiras. 
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que 
ocorram após a data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que não 
dão origem a ajustamentos, são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem 
considerados materialmente relevantes. 

    
3.6  3.6  3.6  3.6  Principais Fontes de Incerteza das EstimativasPrincipais Fontes de Incerteza das EstimativasPrincipais Fontes de Incerteza das EstimativasPrincipais Fontes de Incerteza das Estimativas    

       As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no 
melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos 
eventos e transacções em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou 
correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não 
sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram 
consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente 
à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospectiva. Por este 
motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transacções em 
questão poderão diferir das correspondentes estimativas. 
 

NOTA 4. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS 
ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS 

 
4.14.14.14.1    Quando a aplicação de uma disposição desta Norma tiver efeitos no período 

corrente ou em qualquer período anterior, salvo se for impraticável determinar a quantia 
do ajustamento, ou puder ter efeitos em períodos futuros, uma entidade deve divulgar 
apenas nas demonstrações financeiras do período corrente: 

a) A natureza da alteração na política contabilística; 
b) A natureza do erro material de período anterior e seus impactos nas 

demonstrações financeiras desses períodos; 



c) A quantia de ajustamento relacionado com o período corrente ou períodos 
anteriores aos apresentados, até ao ponto em que seja praticável; e 

d) As razões pelas quais a aplicação da nova política contabilística proporciona 
informação fiável e mais relevante, no caso de aplicação voluntária. 
 

NOTA 5. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
 

       Durante os períodos findos em 31/12/2011 e em 31/12/2012, o movimento ocorrido 
na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações 
acumuladas, foi o seguinte: 

 
Quadro Anexo n.º 1 
 
NOTA 6. ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS 
 
Durante os períodos findos em 31/12/2011 e em 31/12/2012 não houve qualquer 

registo na empresa relativo a activos fixos intangíveis. 
 
NOTA 7. LOCAÇÕES 
 
Não aplicável. 
 
NOTA 8. CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 
 
Neste exercício não foram contraídos quaisquer empréstimos bancários. 
 
 
NOTA 9. INVENTÁRIOS 
 
Em 31/12/2012 e em 31/12/2011, os inventários da empresa são detalhados 

conforme se segue: 
Quadro Anexo n.º 2 
 
NOTA 10. RÉDITO 
 

       O rédito reconhecido pela Entidade em 31/12/2012 é detalhado conforme se segue: 

       Vendas Parafarmácia     10.595,23 € 
       Mensalidades Utentes Lar                 138.596,00 € 
       Mensalidades Utentes Apoio Domiciliário  12.678,04 € 
       Serviço de Refeitório       3.163,40 € 
       Quotizações        1.931,72 € 
  
 
       No final do período não existiam prestações de serviços em fase de acabamento. 
 

NOTA 11. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS 
CONTINGENTES 
 

Não aplicável. 
 

 
 
 



NOTA 12. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS 
No decurso do período findo em 31/12/2012 os subsídios e outros apoios obtidos 

totalizaram o montante de 257.821,87 € discriminados da seguinte forma: 
    
SubsídiosSubsídiosSubsídiosSubsídios/apoios/apoios/apoios/apoios    à exploração:à exploração:à exploração:à exploração:    
Acordo de Cooperação Lar de idosos     196.078,29 € 
Acordo de Cooperação Apoio domiciliário          57.878,60 € 
Donativos de particulares           1.864,98 € 
 
Subsídios ao investimento:Subsídios ao investimento:Subsídios ao investimento:Subsídios ao investimento:    
ANA – Aeroportos de Portugal, SA         2.000,00 € 
 
A Instituição recebeu ainda parte do activo da Cáritas Paroquial de Nossa Senhora do 

Rosário de Lajes das Flores que totalizou o montante de 8.741,35 €. 
 
NOTA 13. EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO 
Não aplicável. 
 
NOTA 14. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 
Durante o exercício de 2012 foi pago o seguinte imposto sobre o rendimento: 
 
Pagamento especial por conta              585,14 €  
 
NOTA 15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
A empresa desenvolve uma variedade de instrumentos financeiros, no âmbito da sua 

política de gestão, nomeadamente: 
 
Quadro Anexo n.º 3 
 
NOTA 16. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS 
 
16.1O número médio de pessoas ao serviço da instituição em 31/12/2012 era de 18. 
A instituição recorreu ainda, ao longo do ano, à contratação de pessoal ao abrigo do 

PROSA, CTTS e dos programas Estagiar L e Estagiar T. 
 
16.2 Relativamente aos órgãos directivos, até o final de Março de 2012 a mesa 

administrativa era composta da seguinte forma: 
 
Provedor – Luis Manuel Fernandes Caramelo 
Vice-Provedora – Natália de Lurdes Rodrigues Mendonça 
Secretário – Jorge Manuel da Silva Brandão 
Tesoureiro – Victor José Santos da Rosa 
Vogal – Valter Pimentel Câmara 
1.º Suplemente – Gustavo Alves Silveira 
2.º Suplemente – Maria do Céu Pimentel Serpa 
 
A 29 de Março de 2012 renunciam aos seus cargos o provedor, o secretário, e os 

suplementes ficando os restantes membros em funções até 30 de Abril, data em que 
também apresentam a sua demissão. 

 
A de 8 de maio de 2012 foram nomeados, ao abrigo do Cânone 318 § 1, do artigo 

23.º das Normas Gerais das Associações dos Fieis e do artigo 2.º § 2 do Decreto Geral 
Interpretativo para as Misericórdias como comissário o Reverendo Pe. Davide de Jesus 
Rocha Barcelos e como subcomissário o Reverendo Pe. Ruben Medeiros Sousa. 



 
No período de relato financeiro a Mesa da Assembleia Geral foi constituída por: 
 
Presidente – Luis Carlos Martins Maciel 
1.º Secretário – Maria da Conceição Vieira Gomes 
2.º Secretário – Maria Adelaide Vieira Reis 
 
Sendo o Conselho Fiscal constituído da seguinte forma: 
 
Presidente – José Renato Medina Moura 
1.º Vogal – César Augusto Fonseca 
2.º Vogal – Manuel José Reis Gomes 
1.º Suplente – Maria Silvina Lopes G. Serpa 
2.º Suplente – José Fernando Avelar Freitas 
 
16.3 Os órgãos directivos mencionados no número anterior não auferem qualquer 

remuneração pelo desempenho das suas funções na instituição. 
 
Quadro Anexo n.º 4 
 
NOTA 17. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS 
Não se conhecem outras informações exigidas por diplomas legais. 
 
NOTA 18. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
Não existem outras informações consideradas relevantes para uma melhor 

compreensão da posição financeira da Instituição e dos seus resultados. 
 
 
 

  A técnica oficial de contas                                 O órgão de gestão 
 
_______________________________   _______________________ 
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