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Mensagem do Presidente da Direção
Mais um ano que findou, o segundo desde a tomada de posse da actual Direção
Momento para uma breve reflexão do caminho perconido até aqui, e sobretudo projetar
que queremos que seja o futuro de tão nobre lnstituição.

Desde 2a15, que esta Direção pautou

o seu trabalho com base na tra

confiança.
Transparência, pois acreditamos que numa |.P.S.S., como é a Criança Diferente / Associação
de Amigos, s6 íaz sentido que seja gerida e orientada, com o apoio de quem conhece no terreno

as dificuldades, as necessidades e os ansêios dos nossos utentes, e ninguem melhor quê os
nossos colaboradores nos podem auxiliar na colmatagem dessas dificuldades e necessidades.
Confiança, porquê queremos uma instituição sólida e com o objetivo de fazer sempre, cada
vez mais e melhor, pelos nossos utentes, no entanto queremos fazer crescer essa mesma solidez,
de forma sustentada, para não defraudar quem confiou e confia nesta Direção.
Muito foi feito até ao dia de hoje, muito falta ainda fazer.

Desde, familiares, colaboradores, diretores, órgãos sociais entre muitos outros, todos sem
exceção, temos dado o nosso melhor para quê esta lnstituição, que se encontra já num patamar
elevado na qualidade dos serviços que presta aos seus utentes, busque cada vez mais, padrões

de excelência, sempre com o foco nos nossos utentes, pois eles bem merecem e nós temos a
obrigação de lhes proporcionar a melhor qualidade de vida possivel.

Conforme explanado neste relatório, os resultados obtidos são cada vez mais satisfatórios.
Contudo, assumimos isso como um desafio, não de mantern mas, de fazer cada vez mais e
melhor.

É com a perfeita noção de que há ainda um longo caminho pela frente, cheio de novos
desafios, mas que com determinação, com rêsponsabilidade e empenho, sabemos que, todos
juntos, iremos alcançar as metas e objetivos que nos propusemos cumprir.

Manuel Marques Nogueira dos SanÍos

Página 3 de 30

,e

s

Criança Diferente I Associação de Amigos

R

Relatorio e Contas do Exercício de 20í6

\\

Agradecimentos
Findo

o exercício de 2016, a Direção da Criança Diferente / Associação §e

poderia deixar de agradecer em primeiro lugar, todo o esforço, toda a dedicação!Ü{iht}êt1}íõ-Uosf -

;"; ;;' ;;;

alcançado

;;;;:',"-.;;,I-tJ ;;;d;

'' l,.l
/

Aos membros de todos os Orgãos Socias, pelo apoio prestado durante o ano e pela sua
contínua dedicação

Agradecer ainda,

a

todas as entidades públicas, instituições financeiras, parceiros e

fornecedores pelo seu permante envolvimento e confiança demonstrada na nossa organização.

Por último, mas não menos importantes, aos responsáveis familiares dos nossos utentes e
todos os sócios, pelo inequivoco contributo, que diaramente, nos é dado, para que cada vez mais,
possamos prestar melhores cuidados aos nossos utentes.
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\\

- Relatório do Exercício de 20í6
l.l - lntrodução
I

ffirt

A Direção da Criança Diferente / Associaçâo de Amigos apresenta o Relatóri{ e Contas do,
exercício de 2016 com base no Plano de Atividades apresentado pela Direção e aprovado
Assembleia Geral.
No cumprimento do Decreto-Lei n.o 119183, de 25 de fevereiro e dos Estatutos da lnstituiç

I

^rÁ
com a participação das Direções Técnicas, o Relatório e Contas de 2016 será sujeito a parecer
do
Conselho Fiscal e aprovação em Assembleia Geral.
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- A lnstituigão

l.lll

- Respostas

9tn

;:;":'u$t

Sociais

A lnstituição presta serviços de cuidado e bem-estar aos seus utentes nas seg

Centro de
Atividades
Ocupacionais

Lar Residencial

l.lv

Milheirós - Maia

20

20

- Matosinhos

20

20

Milheirós - Mala

10

10

S. M. de lnfesta

t.s.s. - t.P.

- Recursos Humanos

Os recursos humanos da Criança Diferente / Associação de Amigos, a 31 de Dezembro de
20

1

6, encontrava m-se assim distribu idos por categoria profissiona

I

:

udante de C.A.O.

Monitor de C.A.O.
Técnica Sup. De Serv. Social
Técnica Sup. De Reabi

Trabalhador de Serv. Gerais
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- lnfraestruturas

Relatório e Contas do Exercício de 2016

e Equipamentos

Atenta às necessidades de conservação, e melhoria das infraestruturas disponiveis, a Direção
da Criança Diferente / Associação de Amigos, efetuou as intervenções seguintes, durante o ano
de 2016:
C.A.O. de Milheirós

-

|

\túÀ^^r^Â1
Maia

.r*

- Reparação de infiltração ao nível do telhado;
- Pintura do refeitório;

- Requalificação de sala para conversão em sala de Psrbomotricídade:
C.A.O. de S.Mamede de lnfesta - Matosinhos

- Reparação da plataforma elevatória;
- Requalificação e reparação dos WC's;
- Requalificação de sala para instalação de futura sala de Snoezelen;
Lar Residencial- Maia
- Drenagem de águas pluviais na cave e novo pavimento;
- Pavimentação parcial do espaço exterior coberto;

- Reparação de infiltração no telhado;
- Pintura de todo o espaço interior;
Quinta Pedasóoica - Maia

- Remodelação de espaço existente para criação de sala de trabalhos manuais "Fábrica dos
Sonhos",'

- Melhoria do serviço de transporte, compra de duas carrinhas novas;
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Relatório e Contas do ExercÍcio de 2016

Organizadas pelos Centros de Atividades Ocupacionais, para todos os seus utentes, estas
foram algumas das atividades, entre outras, realizadas durante o exercício de 2016:

Dia lnternacional do Riso
Dia Escolar da não-violência e

Dia do Pai
Dia lnternacional da Mulher
Dia Mundial da Arvore e da floresta
Dia Mundial do Teatro
Dia Mundial da Atividade Física
Dia Mundial da SeguranÇa Rodoviária
Dia Mundial da
Día lnternacional da Liberdade de lmprensa

Dia lnternacional do Pic-nic

Dia Mundial da Liberdade de Pensamento
Dia Mundial dos Avós
Dia Mundial da Fotoorafia
Dia Nacional do Bombeiro
Dia Mundial do Turismo
Dia Mundial do ldoso
Dia Mundial da Música
Dia Mundial da AlimentaÇão Saudável

Dia de S.Martinho
Dia do Piiama
Dia da Televisão
Dia lnternacional da Pessoa com Deficiência

Janeiro de 2016
Janeiro de 2016
Janeiro de 2016
Janeiro de 2016
Janeiro de 20'16
Fevereiro de 2016
Fevereiro de 2016
MarÇo de 2016
Marco de 2016

Abril de 2016
Abril de 2016
Maio de 2016
Maio de 2016
Maio de 2416
Junho de 2016
Junho de 2016
Julho de 2016
Julho de 2016
Julho de 2016

Setembro de 2016
Setembro de 2016
Setembro de 2016
Outubro de 2016
Outubro de 2016
Outubro de 2016
Outubro de 2016
Novembro de 2016
Novembro de 2016
Novembro de 2016
Novembro de 2016
Novembro de 2016
Dezembro de 2016
Dezembro de 2016
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Seguindo os mesmos principios e orientações, também no Lar Residencial foram levadas a

r

as atividades seguintes:

./o

"Riréomelhorremédio"

l.Vll

- Relações Externas e Parcerias

Fomentando

o

relacionamento da lnstituição,

e criando novos laços de cooperação,

com

entidades externas durante o ano de 2016, realçamos os pontos seguintes:

- Filiação da lnstituição em estruturas organizativas do sector, nomeadamente, União Distrital
das lnstituições Particulares de Solidariedade Social do Porto (UDIPSS Porto) e Confederação
Nacional de lnstituições de Solidariedade (CNIS);

-

Mantivemos e solidificamos as ligações com entidades públicas, tais como, Ministério da

Segurança Social e do Trabalho, lnstituto do Emprego e Formação Profissional, Câmara Municipal
da Maia, Câmara Municipal de Matosinhos, Juntas de Freguesia entre outras;

- Mantivemos a colaboração com o Banco Alimentar contra a Fome na recolha e distribuição
de alimentos, no ano de 2016.

- Representação e participação no Concelho Municipal do Cidadão com Deficiência, promovido
pela Camara Municipal da Maia;

- lntegração e participação na Rede Social de Matosinhos;

-

lntegração

e representação na Comissão Social de Freguesia da União de Freguesias

de

S.Mamede de lnfesta e Senhora da Hora;
- 2" Caminhada pela Saúde Mental;
- Organização de Encontro Temático "Animais que cuidam";

- Entrevistas e referências na comunicação social;
- Criação do sítio institucional

(

- Atualização e dinamização da página de facebook

)

(

)

- Desenvolvimento de materiais de promoção da lnstituição, tais como brochuras e panfletos;
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- Contas do Exercício de 2016
ll.l - Sintese êconómica e Financeira
ll

Apresentamos de seguida, breves indicadores, que permitem, não só, a análise §o exercício
de 2016, mas também, comprovar a evolução da situação económica e financeira OàCria nça

V

Diferente / Associação de Amigos. Conforme se evidencia neste documento, a rúbrica "Caixa e

depósitos bancários" é superior à rúbrica "Total do Passivo", pelo está garantida a
sustentabilidade financeira da institu ição.

- Evolução da rúbrica .Resultados líquidos", ao longo dos últimos cinco anos:
Resultodo lrquido do periodo
40.000.00 €
20 000.00 €
0.00 €
-20-000.00

€

40

€

0t)0.00

,?2 0.11

-

-60.000.00

jI

l0

f

gl7 ú6 É:

€

-s0_000.00 €
346 "6 €
-100 000.00 €

.99
-120"0ú0.s0

i!9

J1

f

€

- Evolução da rúbrica "Caixa e depósitos bancários", em igual período:

Caixa e depôsitos bancários
290.0ü0,00 €

?ss.000,00

€

,30.000,00 €

r

00.rx'o,*0

€

§0.000,Í)0 €

0,00 É
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- Estrutura de rendimentos da lnstituição:

Estrutura de rendimentos
,U 5;z '-ri €

iit

1-1'ra

rr?,:

Ji €

1I'ro

I VÊítdsi e gefticca PrêstÊdê§
I §ubsíCbs à exFhmçâo
tr outr§§

i:,: :l(r'r

Ê::.

€ :

1r,:

- Estrutura de gastos da lnstituição:

Estrutura de gastos
1 599.í'1 € 000
25S1

2!iâ

't.o

/.,/'.-

g 4'

567'94 €'

t
I
142 22[j 2tt €

21

H6rcr$rk

alo

6

Foroêcinrfllos

ísiárbs c0nsuí*k§
G

sst iç88 êüfêmo§

I€aeto3 cúmo pesisrl

trOlfor
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Balanços
cRrAltçA DIFERET{TE

-

NrPr

AS§ffiüAÇÀO DÉ Âilt}tüS

BI{-ANÇO {THOMDUAL} EM 3r DÊ DÊZEMBRO §E

5n422648r

x,l-"-))"r*
7

ff16

/

*uaRlcÀ§

:

-l

Àfivo

âáivo nâa cgffit

de 2016

À*vos fixàr tàngiveis
P,'ôp{êdàdes dÊ ia{*5tim*nto

§§{dc,}il
ÂiirêB iâtsngi'rêir
,êriw3 bií,i&ieoÊ
Fanieirsçêer financêirÃs - rr1àtode dã €qu.ir,a§ncia pa:nmonisl
P*ieíraçôes fin,râcàrÊs - êutr§r m*todos
ÀêÍÕniÉàr#sócíê3

§ubês .At,'rss tinãnseirss

-dívoi Fsr 1ilpo'ics difeúdc*
AliYs cêrÍÊntÊ

l*vsnr.irio:
Stir.os biõtuiqicsr
C1i€Hêg

Àdi&Ílamentsi â foffie+ç&re§

.:a

Estidr, € êEtrôs en:rs prblicoe
Â+isni§liaJsúci{}§
Cdrar ooc".as a recebsÍ

:,-,

-_

: :a :'j

SirÊrirestG
À:im: fin::rekq< detítlos pa; negooia$o

:

âufês Àti$as §llôrlcêtrôÉ
Àtinos não ecarer:te9 d€§dsr 9êÍe rrênd,a
Cn;xa e dçpônitss ba*âiÍiüÊ
Tstal dcÀ§v.

: : r:

t3t.da! st

E8 L63':

CTU{T*L PÊÜPNÚ E Pá.§§IYO

:':_:.,4:

Tot3i dÇ irFit.l

própril.

82J.3§! lJ

-,:.4

'

: i-: ::

f: r,l'i

Íetrl tir passivrr
ÍÇlil dr i*t]ltül pí#§.;ô e dc pf,sstvo

1,16.502 9rl

§ê

-a

ili

*%ãff*"*'r
qGml**reGlltc*

\-/^^/ r>

Demor{stração dos Resultados po} Natureza
Página 12 de 3A

tX)

.Xl
Criança Diíerente / Associação de Amigos

cÊta$çÂ

Relatório e Contas do Exercício de 2016

DTTERE?{TE - As§octaÇÁü

ü€ Atirnos

lr'

-. :'--.

DEMossrRAçÃo 1rr*romnuAl) DÕs RESULTÀBÕs pÕR f,jiT._:.f11 Í1,! l, l

RÊI'âI}IÊNTC§

sffi

irEllli s. -, []-

:i-, t,l
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Vênd,rs ê É€ftip3 FrêfÍ;dõ3
*qvbr Êdiês á *r.g'§r;çi+
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Anexo às demonstrações

Relatório e Contas do Exercício de 2016

Íinanceiras

para o período findo em 31 de Dezembro
'1.í

-

de

2016

t-+'

S,

offi"
Y

_0

Vlt,

A Criança Diferente - Associação de Amigos tem o estatuto de lnstituição Particular de
Social, com sede na Urbanização Monte Penedo, Praceta Arquiteto Mário Bonito, Milheirós,4475-066
MAIA.
A sua missão consiste em reabilitar, educar, integrar e proporcionarfelicidade através dos Centros de
Atividades Ocupacionais e do Lar Residencial

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
2.1. Referencial contabilístico adoptado
Para o ano de 2016 as demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com todas as
normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (§NC). Devem entender-se como
fazendo parte daquelas normas as Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras, os
Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas, as Normas Contabilísticas e de Relato
Financeiro (NCRF) e as Normas lnterpretativas.
Sempre que o SNC não responda a aspetos particulares de transações ou situações são aplicadas
supletivamente e pela ordern indicada, as Normas lnternacionais de Contabilidade, adotadas ao abrígo
do Regulamento (RE) n.o 1602/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho; e as
Normas lnternacionais de Contabilidade (lAS) e as Normas lnternacionais de Relato Financeiro (IFRS),
emitidas pelo lA§B e respetivas interpretações §lC-lFRlC.
2.2. lndicação ejustificação das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido

derrogadas e dos respectivos efeitos nas demonstraçôesfinanceiras
Não existiram no deconer do presente exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras
quaisquer casos excepcionais que implicassem directamente a derrogação de quaisquer disposição
prevista pelo SNC.
2.3. lndicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos
conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior

As quantias relativas ao período flndo em 31 de dezembro de 2016, incluídas nas presentes
demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadâs em conformidade com o
modelo resultante das alterações Íntroduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação
do Sistema de Normalização Contabilística (SNC).
3

»

ldentificação da entidade

- Principais políticas contabilísticas, estimativas e iulgamentos

relevantes

3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:
As demonstraçôes tinanceiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações, a partirdos registos contabilístieos da lnstituição, mantidos de acordo com as NCRF em
vigor à data da elaboração das mesmas.
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ATIVOS INTÀNGíVE|S
Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquísição, deduzido das amortizações e

{z-

das perdas por imparidade acumuladas. Os activos intangíveis apenas são reconhecidos se for
provável que benefícios económicos futuros atribuíveis ao activo fluam para a Entidade, sejam
controláveis e o seu custo possa servalorizado com fiabilidade.
Os activos sem vida útil definida não estão sujeitos a amortização, mas são objecto de testes de

Ímparidadeanuais.

4,

As despesas de desenvolvirnento são reconhecidas sempre que a Entidade demonstre capacidade
para completar o seu desenvolvimento e iniciar o seu uso e para as quais seja provável que o activo
criado venha a gerar benefícios económicos futuros. As despesas de desenvolvimento que não
cumpram estes critérios são registadas como gastos do exercício em que são suportadas.

/

As amoÉizações de um activo intangível com vida útil finita são calculadas, após a data de início de
utilização, de acordo com o modelo de consumo dos benefícios económicos. Quando o referido modelo
não puder ser determinado, após o início de utilização dos bens, utiliza-se o método da linha recta fou
outrQ em conformidade com o período de vida útil estimado, tendo em consideração o valor residual.

ATIVOS FIXOS TANGíVEE
Os activos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (data de transição para NCRF),
encontram-se registados ao seu custo de aquisição ou ao custo de aquisição revalorizado (deemed
cosÍJ de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal até àquela data,
deduzido das amortizações acumuladas e de perdas por imparidade.
Os activos Íixos tangíveís adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição,
deduzido das conespondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem
utilizados, pelo método da linha recta (ou outro) em conformidade com o período de vida útilestimado
para cada grupo de bens.
As taxas de depreciação utilizadas corespondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:
Rubricas
Edifícios e outras construções

Equipamento básico

Anos
50
6

Equipamento de transporte

6

Equipamento administrativo

6

Outros ativos fixos tangíveis

6

As despesas de conservaçâo e reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em
benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas como
gastos do exercício em que ocorrem.
Os activos fixos tangíveis em curso representam imobilizado ainda em fase de construçâo, encontrandose registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade.

Estes activos fixos tangíveis são depreciados a partir do momento em que os activos subjacentes
estejam disponíveis parã uso e nas condições necessárias pâra operar de acordo com o pretendido
pelagestão.
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A§ mãí§ôtÍ mê?iô§:Vá'Iã§rê§mãiíÊê--clá úêiÍüãõü'àbãtê- do activo fixo tangível são detr
a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo
registadas na Demonstração dos resultados nas rubricas Outros rendimentos e ganhos ou Outros

gastos eperdas.
IMPARIDADE DE ACTIVOS

$'
\)l

r,".,

\

i

À data do Balanço é efectuada uma avaliação da existência objectiva de imparidades das quais resulte, /\ ' i,''
nomeadamente, um impacto adverso decorrente de eventos ou alteraçóes de circunstâncias que
..r'!
indiquem que o valor pelo qual os activos se encontram reconhecidos possa não ser recuperável.
éI
Sempre que a quantia escriturada do activo for superior à sua quantia recuperável, deve ser
/
"

reconhecida uma perda porimparidade, registada de imediato na Demonstração dos resultados na
rubrica de Perdas porimparidade.

A reversáo de perdas por imparidade, reconhecidas em exercícios anteriores, é registada quando há
evidêneias de que estas perdas já não existem ou diminuíram, sendo reconhecida na Demonstração
dos resultados, na rubrica de ReversÕês de pêrdas por imparidade, e efectuada até ao limite da quantia
que estaria reconhecida, caso a perda não tivesse sido registada.
INVENTÁruOS
As mercadorias estão valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao respetivo valor de
mercado, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio. São registadas perdas por
imparidade nos casos em que o custo seja superior ao valor estimado de recuperação.

Ativos e passivos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a lnstituição se toma parte das

corespondentes disposiçôes contratuais.

lnvestimentos financeiros
As participações financeiras estão registadas ao custo de aquisição deduzidas de quaisquer perdas por
imparidade que se possam verificar.

Caixa ê séus equivalentes
Os montantes incluídos na rubrica de "Caixa e seus equivalentes" correspondem aos valores de caíxa e
depósitos bancários à ordem, ambos imediatamente realizáveis e sem penda de valor e encontram-se
valorizados em Euros. Não existem disponibilidades em moeda estrangeira.
Os descobertos bancários são apresentados no BalanÇo, no passivo corrente, na rubrica
"Financiamentos obtidos".

Clientes e dívidas de terceiros
As vendas aos clientes sáo efetuadas nas condições normais de credito praticadas pela lnstituição. Os
saldos de clientes e de outros terceiros encontram-se valorizados pelo seu valor nominal. A imparidade
das contas a receberé estabelecida quando há evidência objetiva de que a lnstituiçâo nâo receberá a
totalidade dos montantes em dívida conforme as condiçôes originais das contas a receber. As perdas
por imparidade corespondem à diferença entre a quantia inícialmente registada e o seu valor

recuperável, sendo este o valor presente dos "cash-flows" esperados, descontados à taxa efetiva, as
quais são reconhecidas na demonstração dos resultados do período em que são estimadas.

Página

'16

de 30

Criança Diferente / Associação de

Amigos

">P.
Relatório e Contas do Exercício de

2016 { É1r)

.

1*-i!

Empréstimos e contas a pagar

.

Os empréstimos e as contas a pagar estão registados no passivo pelo custo, sendo este um dos
métodos previstos na NCRF

27.

RÉDffo

,§W _" ,*N.

*

lr

\J

t-r'

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando
(i)

lrl
'N;

São transferidos para o comprador os riscos e vantagens significativos da propliedade dos bens

(ii) Não seja mantido um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com
a posse ou o controlo efetivo dos bens vendidos;
(iii)

A quantia do rédito pode serfiavelmente mensurada;

(iv)
§eja provável que os benefícios económicos associados com as transações fluam para a
lnstituição;

(v)

Os custos incorridos ou a serern incorridos referentes à transação possam serfiavelrnente

mensurados.
As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua
concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

Especialização dos exercÍcios
As restantes despesas ou receitas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que
são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas
ou pagas.
As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas
geradas são registadas nas rubricas de "Diferimentos" ou "Outras contas a pagar e a recebe/'.

Outras políticas contabilísticas relevantes:

Julgamentos e estimativas
Na preparaçãodas demonstraçõesfinanceiras, a lnstituição adotou certos pressupostos e estimativas
que afetam os aüvos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assumpções
efetuadas pelo órgão de gestão foram efetuadas com base no sêu melhor conhecimento existente, à
data de aprovação das demonstraçÕes financeiras e na experiência de eventos passados e/ou

correntes.
As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras incluem:

(i)
(ii)
(iiii

Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis;

Análisede imparidade, nomeadamente, de contas a receber
Registo de impostos diferidos

No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data,

não Íoram considerados nessas estimativas. As alteraçõês a essas estimativas, que ocorram
posteriormente à data das demonstraçôes financeiras, serão corrigidas na demonstração dos
resultados de forma prospetiva.
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Benefícios dos empregados
Os benefícios a curto ptazo dos empregados incluem salários, ordenados, comiss
subsídio de alimentação, subsídio de férias, subsídio de Natal e quaisquer outras retri
decididas pontualmente pela Direção Administrativa.
As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como
no período em
que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhécimento de um

$.

'thg.

passivo que se extingue com o pagamento respetivo.
De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e a subsídio de férias relativo ao período,
por este coincidir com o ano civil, vence-se a 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.

Alteração de políticas, estimativas e erros
Os valores estimados referentes a ativos e passivos são baseados nas últimas informaçÕes
disponíveis. As revisões das estimativas em períodos seguintes nãosão consideradas um ero. São
reconhecidas em resultados e são cbjeto de divulgação adequada à sua materialidade.

Perante os enos materialmente relevantes, relativos a períodos anteriores, dever-se-á proceder à
revisão da informação comparativa apresentada nas demonstrações financeiras do período em que são
identificáveis.
Eventos subsequentes
Os acontecimentos após a data do balanço quê proporcionem informação adicional sobre condiçÕes
que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstraçÕes financeiras. Eventos após a data do
balanço que proporcionem informação sobre condições que ocoram após a data do balanço são
divulgados nas dernanstrações fn anceiras, se forem cansiderados materiais.
-

Fornecedores ê outras dívidas a terceiros

As contas a pagar estão registados no passivo pelo custo, sendo este um dos métodos

Demonstração dos Íluxos de caixa
A demonstação dos fluxos de caixa é preparada segundo método direto, através do qualsão
divulgados os recebimentos e pagamentos de caixa brutos em atividades operacionais, de investimento
efinanciamento
4

-

Fluros de caixa

Os meios Íinanceiros líquidos que a lnstituição disponha à data de 31 de dezembro de 20í6 e de 2015
eram osseguintes:

Meios liquidos financeiros

2015

Caixa

Numerário

20,00

883,92

t12.346,62

96.274,Lr

Depósitos bancários
Depósitos à ordem
Outros depósitos bancários

110.000 00

110.000,00

Total

22:1.366,62

207.15403
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para utilização imediata,
4.2 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos banc{rios.
A demonstração dos fluxos de caixa é preparada segundo método direto, através do qual são
divulgados os recebimentos e pagamentos de caixa brutos em atividades operacionais, de investimento
efinancíamento

W

Os meios financeiros líquidos que a lnstituição disponha à data de 31 de dezembro de 20't6 e de 2015

eram osseguintes:
QUANTIA EScRITURADA E MovIMENToS Do PERÍoDo
Saldo inicial
Caixa

Débitos

Saldo final

Créditos

883,92

88.530,30

89.394,22

20,00

96.270,17

555.384,98

549.308,47

112.346,62

170.000,00

60.000,00

110.000,0c

823.915,28

698.702,69

222.366,62

Depósitos
à ordem

0utros
depósitos

Total do
caixa e
depósitos
ba ncá ri os

97.154,03

5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e êrros
Durante o exercício de 20'16 não ocoreram alterações nas políticas contabilísticas.
Relativamente à preparação e apresentação das demonstrações Íinanceiras do perÍodo findo em 31 de
dezembro de 2CI16, nerm foram reconhecidos êrros materiais relativios a períodos anteriores.
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6.1 - Divulgações sobre activos fixos tangíveis
É'
-,'-,á;;\
período
Durante o
findo em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 o movimento ocorido
ocorrido níquantia ts//U
X$J
escriturada dos ativos fixos tangÍveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por - fÚÂ
imparidade, foi o seguinte:

nfiuantia

imparidade,roioseguinte:

IVÀJvr-*ruva
W),i

3th2/2Ot6
Rubricas

Terrenos e

Edifícios e

Recursos

Outras

Naturais

Construções

Equipamento
básico

Equipamento

Equipamento

de Administrativ
tra nsporte

o

Cutros Ativos
Fixos

Trangíveis

Outros
ativos fixos

-)

Aüvo
Saldo inicial

73-t.769,42

942.828.0(

30.236,9(

62.090,0"1

185 .875,38

47.263,02

Aquisiçóes

1,7.577 ,68

44.374,7É,

Alienações

-3.874,50

-129.120,96,

942.828,0ú

75.793,25

101.1,28,58

30.236,9C

49.269,21

4?8.009,5

3

54.360,1C

185.875,37

27.499,54

39.692,8(

13.408,59

8.973,4{

4.437,42

416,19

8.120,8S

Ajustamento de conversãc
2.006,1.9

Transferências e Abates
Saldo final

L37.t69,42

Ileprcciaçôe ecumulada
pcÍdâs por imparidade
Saldo

I

inicial

Ajustamentos

Oe

I

con ersa|

Depreciações ao exercício

imparidade

Perdm por

Alienações
Abates

Transferência e
Saldo

final

I

I

-129.120,96

I
I
I

lüvos líquidrel

117.169,42

44t.4L8,L2

63.333,50

61.191,83

28.315,7!

47.8L3,75

501.409,9r

72,459,75

39.936,7:

1.921,1

L.455,4É

3t/12/201s
Terrenos e
Rubricas

Recursos

Naturais

Edifícios e OutraÍ

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Outros Ativos

Construções

básico

de transporte

administrativo

Fixos Tangíveis

Ativo
Saldo inicial

137.169,42

942.A28,0É

56.335,71

18s.875,3E

28.137,9{

45.LO3,4t

2.099,0C

2.159,54

Ajustãmento de conversãc
Aquisições

5.754,36

Alienações
Transferências e Abates
Saldo final

7?7.169,42

942.828,06

62.ff

0,07

185.875,38

30.236,90

47.26r,O2

405.790,5C

49.4'74,94

163.89 1,9:

26.698,3C

35.346,98

22_279,O3

4.885,16

21.983,4r

1_207,24

4.345,88

428.0O9,53

54.36O,10

L49.875,3)

27,899,51

39,692,Aa

514.818,s3

7.729,9i

0,01

2.337,3Í,

7.5?O,7(

Dcpreclaçôcs acumulada

pcrdas por imparidadc

I

inicial

I

Ajustamentos oe

.muasãl

Saldo

Depreciações Ao exacício

I

imparidade

I

Perdas por

Alienações
Transferência e

Abates

I
I

Saldo final

Âtivos

137 .L69,42
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Durante o período findo em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 o movimento
escriturada dos ativos fixos intangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas
por imparidade, foi o seguinte:

3!/t2/20t6

,1

Saldo inicial

Ajustamento de conversão
Aquisições
Alienaçóes

Transferências e Abates
Saldo final

Dapraciaçôes âqtmslàdâ

Frdâs por imparidde
Saldo inkial
,qfustamentos de conversão
Depreciações do exercício
Perdas por imparidade
Alienações

Transfer&rcia e

Abab

Saldo final

31-/72/zoLs

Rubricas

{

Programas de

Computador

AEvo
Saldo inicial

Ajustamento de conversão
Aquisições
Alienações
Transferências e Abates
Saldo final

Dcprcciaçôcs acumulada

perdts por imparidade
Saldo inicial

Ajustam€rrtc de conversão
Depreciações do exercício
Perdas por imparidade
Alienações

Transferência e Âbates
Saldo final

Alivoe lícpiú
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7. Outros Ativos Financeiros
Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 as participações financeiras da lnstituiçáo sâo as

Rubricas

2016

:undo de Crnpensação
Total

seguintes: ,N

2015

2.005,11

8L2,&9

zoo5,11

812,89

7

Durante os períodos relatados não se verificaram quaisquer perdas por imparidade
8

-lnventários

Em 31 de Dezembro de 2016 e 20í5, os inventários da Entidade detalham-se conforme segue:
3U1212016
Rubricas

Quantia bruta

Perdas por imparidades

Quantia líquida

li,lercadorias
r4atérias-primas, subs. Consumo

1,599,4L

1,599,41

1,599,41

1.599,41

Produtos acabados e intermédioas
Subprodutos, desperd.residuos e refugos
Produtos e ?abalhos em curso
Adiantamento por contâ de compras

rOTAL

3Ut2l20Ls
Rubricas

Quantia bruta

Perdas por imparidades

Quantia líquida

Mscadorias
Matérias-primas, subs, Consumo

-2.186,98

-2,186,9t

-2,186198

-2.184e8

Produtos acabados e intermédioas

Subprodutm, desperd,residuos e refugm
Produtos e trabalhos em curso

Adiantamento por conta de cornpras
TOTAL

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os inventários escriturados pelo justo valor menos os custos de
vender, detalham-se conforme segue:
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Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o
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período. ,r#ní^U

Y\

ApURAMENTo DAS MERCADoRIAS vENDTDAS E DAS N4nrÉntRs CoNSUMTDAS

das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

(5=1+2+3+4)

por imparidades do período em inventários

de ajustamentos/perdas por imparidade do período em
escriturados pelo justo valor menos os custos de
dados como penhor de garantia a passivos

que se encontram fora da Instituição

9

-Réditos

9.1 -Vendas e prestações deserviços
Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 a rubrica Yendas e prestações de serviçosn era composta da
seguinteforma:
20!6

Rubricas
Vendas de mercadorias e prest.serviÇos

2015
6t.o94,44

30,643,84

Devoluções de vendas
Descontos e abatimentos em vendas

1.401,00

Total

{

59.693,44

30.il3,84

0 - lnstrumêntos Financelros:

10.í -Clientes
Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 a lnstituição apresentava os sêguintes saldos na rubrica
"Clientes":

Rubricas

2016

2015

Clientes, c/c
Clientes, títulos a receber
Clientes, cheques
Clientes de cobrança duvidosa
Perdas por imparidades acumuladas

Adiantamentos de clientes
TotaÍ

Página 23 de 30

_§)-^^
Rea'ióroru;..,w

Criança Diferente / Associaçâo de Amigos

Apresentando as seguintes maturidades:

14.2 - Outras contas a receber
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 a lnstituição apresentava os seguintes saldos na rubrica "Outrâs

contas arecebef:
Rubricas

2016

Fcmecedores (Saldos devedores)

2015
65,15

7,898,01

Outras operaçóe corn o pessoal
Devedores por acréscimc de rendimentos

500,0(

Outros devedores

2.391,6;

505,4(

10.789168

570,55

Não existem quaisquer perdas por imparidade registadas nesta categoria de ativos.
10.3

- Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 a lnstituição apresentava os seguintes saldos na rubrica
"Fornecedores":
2015

20L6

Rubricas
Fornecedores, c/c

4.350,78

9.741,4C

Sub-Total

4.350,78

9.741,40

Total

4.350,78

9.74L,40

Fornececjores, títulos a pagar

Adiantamentos a fornecedores

Em 31 de dezembro de 201 5 e 2014 a rubrica "Fornecedores" apresentava a seguinte maturidade:
Rurbicas
< a 90 dias

2016

2015

4.350,7t

9.74L,4t

4.350,7{

9,741,41

De 90 a 180 dias

> de 180 dias

Página 24 de 3ü

\\L
àF"
f, -,-..

i

Relatório e Contas do ExercÍcio de 201ô

Criança Diferente / Associação de Amigos

Em 31 de dezembro de 2016 e 201s o detathe dos outros passivos coffentes

.r*ffi{V

Remunerações a liquidar

Ou*r

operaçôes corn o

pesoal

Sêguros a liquidar
Remunerações a liquidar

Jurm a liquidar
Outros credores pw acréscimos de gâsto6

'10.5 - Estado ê outros entês públicos
Ern 31 de Dezembro de 2016 e 2A15, a rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava a

seguinte decomposição:
31-12-2016
Corrente

Estado e outros

Não corrente

31-12-2015
Total

Corrente

Não corrente

Total

ente públicç

Àüve
Imposto sobre o rendimento
Retenção de impostos sobre o rendimer

350,0(

350,0(

350,0t

350,0(

35OrOC

35OrO0

3SO,O{

350,O0

2,24O,At

2,140,0C

2.546,0(

2.s46pt

Imposto sobre o valor acrescentado
Outros in-"postos
Contribuições para a Segurança Social

Tributo das autarquias locais
Outras tributações

Total

Passive
Imposto sobre o rendimento
Retenção de impostos sobre o rendimer

Imposto sobre o valor acrescentado
Outros impostos
Contribuições para a Segurança Social

1O4,7(

t04,7t

88,9(

88,9C

13.883,6(

13,883,6(

L].,237,9(

11.237,9t

16.22436

16.228,36

13.872,80

13.872,80

Tributo das autarquias locais
Outras tributações

Íotal
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f 1 - Beneficios dos empregados
Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 a rubrica "Gastos com pessoal" aprese
composição:
Rubricas

201ó

2015

I

Remunraçõe dos orgãm sociais
Renunerações do pesoal
Encargos

279,249,6(

208.410,6:

61.137,91

40.851,6{

1.840,6ê

1.1 15,1(

342.228.,28

250.377,3Í

sohe renruneraçfu

Seguro de acidentes de Eabalho

Total

Os outros custos com o pessoal englobam, nomeadamente, custos relativos à formação, higiene,
segurança e saúde.
O número médio de empregados da lnstituição ao longo do ano e o número no Íinal do reporte foi o
seguinte:
Rubricas
Número médio de empregados

í 2 - Fundos

2016

2015

26

24

Patrimoniais

Í2.í -Fundos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de Fundos Patrimoniais apresentava a seguinte

decomposição:
31-12-2016

31-12-2015

Capital próprio
Fundo Social
Açôes (quotas) próprias

Sutros instrumentos do capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais

Dutras reservas
Resultados transitados

795.688,33

817,729,63

Àjustamentos em ativos financeiros

ixcedentes de revalorização
Sutras variações do capital proprio

29.280,6[

-22,O4L,3Q

Total

824.969,01

795.6,88,33
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í3 -Outrasinformações

í3.í - Diferimentos

Ern 3'1 de dezembro de 2016 e de 2015 as rubricas do ativo e do passivo corrente "Diferim

apresentavam a seguinte composição:
Rubricas

2015

2016

Diferimentos ativos
Rendas
Seguros

Contratos de manutenção
Outros

1.608,01

3.186,36

1.608,O1

3.186,36

Diferimentos passivos
Rendimentos a reconhecer
Total

13,2 - Fornecimentos e seliços externos
A rubrica "Fornecimentos e serviços extemos" apresentava a seguinte composição em 31 de dezembro
de 2016 e de 2015:
Rubricas
Subcontratos
Trabalhos especializados

2015

2016
30.643,0C

6.312,00

6.435.08

9.575,46

I

Publicidade e propaganda

928,65

545,1

Vigilância € segurança

22r,24

363,29

8.066,0C

8.565,50

14.139,08

13.642,33

72,5C

86,1r

61,33

459,05

onoranos
Comissões

Conservação e reparação
Serviços bancários
Outros fornecimentos e serviços
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
Livros e documentação técnica

Material de escritório

42,71

957,7L

956,5t

Eletricidade

6,087,56

3.874,79

Combustíveis

6.957,51

6.45L,9Í

Agua

1.285,05

Artigos para oferta

Cutros
Deslocações e estadas

852,91
1.060,78

349,96

L.1L4,23

franspofte do pessoal
fransporte de mercadorias
Rendas e alugueres

610,00

Comunicação

2,304,6L

2.737,7t

Seguros

3.1 16,60

3.526,21

85,00

84,84

Contencioso e notariado
Despesas de representação

Limpeza, higiare e conforto

1.584,02

219,56

Outros seruiços

10.663,04

8.492,79

Íotal

94.367,91

68.963,90
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Gastos de depreciação e amortização

A rubrica "Gastos de depreciação e amortização" em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 apresentava
seguinte composição:
Rubricas

2016

2015

)7""/

I

Ativo fixo tangível
Edifícios e outras construções

13.408,59

22,2t9,03

Equipamento básico

8.973,44

4.985,16

Equipamento de transporte

4.437,42

2L.983,44

Equipamento administrativo

416,19

Outros ativos tangíveis

7

8.120,89

Subtotal

35.356,49

49.087,63

35.356,49

49.O87,63

Ativo fixo intangível
Programas de computacor

Subtotal
Total

í3.4 - Outros rendimentos

e

ganhos

No período findo em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 a rubrica "Outros rendimentos e ganhos"
apresentava a seguinte composiçáo:
Rubricas

2016

Imputação de subsídios

2015
5,597,52

8.336,41

Descontos de pronto pagamento obtidos

luros obtidos

16,00

Diferenças de câmbio favoráveis
3anhos em investimentos

60.500,0c

Restituição de impostos

Sutros não especificados
Total

4.4L4,45

2.956,25

70.527,97

1L.292t66

í3.5 - Outros gastos e perdas
No período findo em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 a rubrica "Outros gastos e perdas"
apresentava a sêguinte composição:
Rubricas

2016

2015

Outros gastos e perdas
Impostos
Impostos diretos
Impostos indiretos

153,17

0,6C

2.428,L2

3.153,93

2.58Lt29

3.154,53

Descontos de pronto pagamento concedidos
Dívidas incobráveis

0utros
Total
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supoÉados
ü-'----similares

No período Íindo em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 arubrica "Juros e gastos

suportados"apresentavaaseguintecomposição
Rubricas

Total

13.7 - Subsídios do Governo ê apoios do Governo
No período findo em 31 de dezembro de 2016 e 2A15 a rúbrica "Subsídios do Governo e apoios
do Governo" aprêsentava a seguinte composi gáo:
2016

2015

Subsídios do Governo:
Segurança Social

Subtotal

375,392,68

315.339,90

37s.39à68

315,339,q,

375,392,68

315.339,9(,

Apoios do Governo
Câmara Municipal da Maia

Subtotal
Total

14. Data de autorização para emissão
As demonstrações flnanceiras do período flndo em 3í de dezembro de 2016 foram aprovadas pelo
órgão de gestão e autorizadas para emissão em 02 de março de 2017.

Após a data do balanço náo houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor dos ativos e
passivos das demonstrações financeiras dc período
í 5. Divulgaçôes exlgidas por

ffcrnre legais

O órgão de gestão informa:

A lnstituição não tem dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei n.o 534180, de
7 deNovembro;
A lnstituição tem regularizada a situação perante a Segurança Social, dentro dos prazos legalmente
estabelecidos, nos termos do Decreto-Lei n.o 41 1/91 , de 1 7 de Outubro;

Maia,02 de março de 2017
O Contabilista Certificado

t-r{-l;f
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/

luros de financiamentos obtidos
luros de mora e compensatórios

Rubricas

àtl'
.-y'

2015

2016

-'L''

" / -"\

António Agostinho de Sousa Pacheco
CC no 24474
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- Proposta da Direção à Assembleia Geral
Que seja aprovado o presente documento: "Relatório e conÍas do exercício de
201d';
2. Tal como demonstrado na rúbrica "Resultado Líquido" que, apresenta um saldo
positivo de 29 280.68€,
mesmo seja transferido para 'Resulfados
1.

o

Transitados".

(Vitõrlno Joige G

O Vogal:
(Eduardo Jorge de Carvalho Barbosa)
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