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ASSOCIAÇÃO P\ DESENVOLVIMENTO DE MIRÀGAIA

RELATORIO DE GESTÃO

Através do presente relatório de gestão, vem a direcção da associação, dar conhecimento aos
sócios e terceiros que com a associação tem relações, de alguns aspectos que considera mais
relevantes e relacionados com a actividade desenvolvida pela Associação para Desenvolvimento de
Miragaia no exercício de 2019. Assim:

1- EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO

A actividade da associação evoluiu de forma satisfatória no exercício de 2019.

2- FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação
nas contas do exercício.

3- EVOLUÇÃO PREVISIVEL DA ACTIVIDADE

A Direcção considera que os resultados obtidos mantém a sua posição e o seu
desenvolvimento.

4 - BREVE ANALISE DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRÁ DA
EMPRESA

A Associação para o Desenvolvimento Miragaia, tem dois tipos de regime de IRC, uma
actividade de Bar sujeita a IRC e actividades de Apoio Social isenta de IRC.



5 - DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÃO FISCAL E AO CENTRO REGIONAL DE
SEGURANÇA SOCIAL

A associação não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, nem ao Centro
Regional de Segurança Social, nem a quaisquer outras entidades públicas.

6- PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direcção propõe que o resultado líquido do exercício, no valor de 12 372,95€, e que é
composto pelos seguintes resultados em termos de valências:

- Bar — Lucro de 3 478,60€
- SAS — Apoio Domiciliário — Prejuizo de 556€
- SAS — Centro convívio — Lucro de 265€
- SAS — Centro de Dia — Lucro de 4 038€
- Outros — Lucro de 5 147€

Aos resultados positivos de 12 372,95€ é proposto transferir a totalidade para resultados transitados.

7- AGRADECIMENTOS

A direcção da associação aproveita a oportunidade para agradecer a colaboração prestada
por todos os Colaboradores, Clientes, Fornecedores, Instituiçào Bancárias, e demais entidades que
com ela se relacionaram.

29 de Março de 2020

A Direcção

Asscca;zJraoID



BALANÇO ANALITICO



Associação Para o Desenvolvimento de Miragaia Moeda: Unidade:
Euros

501943153

BALANÇO

EUR

Contribuinte:

607 338,61

[Rubricas
‘

Notas 2019 2018
ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangiveis 587601,55 605 941,67
Outros activos financeiros 0,00 1 39701
Activos no correntes detidos para venda

- — —

--

0,00
Subtotal 587 601,55

Activo corrente

Inventários 347,42 0,01
Clientes 8 159,78 9 385,97
Estado e outros entes públicos 3 843.25 6 910,76
Outros créditos a receber 1 323,39 0,00’
Diferin,entos 1 120,10 1 062,04
Caixa e dep4ôsitos bancários 7 833,53 2 701,98

Subtotal 22 627,47 20 061,75
Total do activo 610 229,02 627 400,43

Capital Próprio e Passivo

Capital Próprio

Resultados transitados 222 015,81 216 846,04
Outras variações de capital próprio 275 473,93 279 473,93

Subtotal 497 489,74 496 319,97
Resultado liquido do exercido

‘ 12 372,95 5 169,77
Total do capital próprio 509 862,69 501 489,74

PASSIVO

Passivo não corrente — —
-

Subtotal 0,00 0,00
Passivo corrente

Fornecedores
----.

— 1 975,83 733,61
Estado e outros entes publicos 6 226,26 6 046,79
Financiamentos obtidos 68 656,21 97 182,80
Outras passivos correntes 23 101,53 21 540,99
Diferimentos 406,50 406,50:

A Administração/Gerência

Subtotal 100 366.33 125 910.69,
Total do Passivo’ 100 366,33 125 910.69

Total do capital próprio edo passivo 610 229,02 627 400.43

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Técnico oficial de contas



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



Associação Para o Desenvolvimento de Miragaia Moeda: Unidade:

EUR Euros

Contribuinte: 501943153

Demonstração de resultados por naturezas
— Conta Rendimentos e Gastas

Pos Neg

71172

75

73

74

61

62

63

7622 652

7621 651
763 67

7623/8 65318

77 65
78

68

Vendas e serviços prestados 141 197,33
Subsidios à exploração 111 756,10
Variação nos Inventários da produção 0,00
Trabalhos para a própria entidade 0,00
Custa das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -36 646,73
Fornecimentos e serviços externos -44 858,99
Gastos com pessoal -147 034,35
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0,00
imparidade de dividas a receber (perdas/reversões) 0.00
‘Provisões (aumentos/reduções) 0,00
Imparidade de activos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões) 0.00
Aumentos! Reduções de justo valor 0,00
Outros rendimentos 10512,84
Outros gastos -691,92

2019 2018

120 668,22

124 070,55

0,00

0,00

-35 466,57

-41 354,04

-165 000,49

0,00

0,00

0,00’

0,00

0,00

14 375,58

-509,05
Resultado antes de deprecIações, gastos de financiamento e impostos 34 234,28 26 784,20

761 64 Gastos / reversões de depreciação e de amortização -18 340,10 -18 474,63
Resultado operaclonal (antes de gastos de financiamento e Impostos) 15 894,18 8 309,5

79 Juros e rendimentos similares obtidas
1

0,00 0,00
69 Juros e gastos similares suportadas -2 808.80 -3 139,80,

Resultado antes de imposto& , 13 085.38 5 169.77

812 Impostos sobre o rendimento do penado -712,43 0,00
Resultado liquido do perlodol 1 12372,95 5169,77]

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência 7tj
O Técnico oficial de conte_________________________



ANEXOS AO BALANÇO E
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
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1. Caracterização da entidade

Actividade

A B>Associação Para o Desenvolvimento de Miragaiac/B> foi constituída 1982 e tem a sua sede social em Miragala, na rua Rua
do Clube 1.

A sua actividade consiste na Associações Culturais e Recreativas. Durante o exercício de 2019, dedicou-se exclusivamente à
Associações Culturais e Recreativas com o CAE 94991.

2. Referencial contabilístico

2.1. Base de Preparação

Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com a Norma Contabilistica e de Relato Financeiro para as Entidades
do Sector Não Lucrativo (NCRF•ESNI).Foram preparadas no pressuposto da continuidade e do acréscimo, tendo como principal
base de mensuração o custo histórico.

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas, pressupostos ejulgamentos criticos no processo da
determinação das políticas contabilisticas a adoptar pela Associação Para o Desenvolvimento de Miragaia, com impacto
significativo no valor contabilístico dos activos e passivos, assim como nos rendimentos e gastas do período de reporte.

Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Gerência e nas suas melhores expectativas em relação aos
eventos e acções correntes e futuras, os resultados actuais e futuros podem diferir destas estimativas. As áreas que envolvem um
maior grau de julgamento ou complexidade, ou áreas em que pressupostos e estimativas sejam significativos para as
demonstrações financeiras são apresentadas nas Notas.

Não se verificaram, no decorrer do período a que respeitam as Demonstrações Financeiras, quaisquer casos execionais que
implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pela NCRF-ESNL.

2.2. Indicação das contas de Balanço e de Demonstração dos Resultados cujos
conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

Os valores do Balanço a 31 de Dezembro de 2019 e da Demonstração dos Resultados em 2019 são na íntegra comparáveis com os
do exercicio anterior.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem.
Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados.

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base o modelo do custo e a sua apresentação assentou nos seguintes
pressupostos:

- Continuidade;

- Regime do acréscimo 8periodização económica);

- Consistência na apresentação;

- Materialidade e agregação;

- Não compensação; e



- Informação comparável.

Outras políticas contabilísticas relevantes:

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/custos dos empréstimos obtidos

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.

Os empréstimos são registados no passivo pelo método do custo.

Os custos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício de acordo com o
pressuposto do acréscimo.

Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangiveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das depreciações acumuladas. Este custo inclui o custo de
aquisição tanto à data de transição como para activos obtidos após aquela data.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do activo liquido de descontos e abatimentos, as despesas directamente imputáveis
à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do activo para que se encontre na sua condição de utilização.

Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil, ou a capacidade
produtiva dos activos são reconhecidos no custo do activo.

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do período em que são
incorridos.

O método de depreciação é o método da linha recta, a taxas calculadas para que o valor dos activos seja reintegrado durante a sua
vida útil estimada. As depreciações são efectuadas por duodécimos.

As vidas úteis dos activos são revistas em cada data de relato financeiro, para que as depreciações praticadas estejam em
conformidade com os padrões de consumo dos activos. Alterações às vidas úteis são tratadas como uma alteração de estimativa
contabilística e são aplicadas prospectivamente.

Os ganhos ou perdas na alienação dos activos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o valor contabilístico
do activo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados.

As taxas de depreciação aplicadas à globalidade dos activos fixos tangíveis resumem-se como segue:

— Edificios e outras construções: entre 20 e 50 anos

- Equipamento básico: entre 5 e 12 anos

- Equipamento de transporte: entre 4 e 10 anos

- Equipamento administrativo: entre 3 e 16 anos

Rédito

O Rédito é mensurado pela quantia da contraprestação acordada e contratada entre a Associação Para o Desenvolvimento de
Miragaia e o seu cliente, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais ou de quantidade concedidos.

Venda de bens

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando, em simultâneo se verificam as condições seguintes:

a) São transferidos para o comprador, os riscos e vantagens decorrentes da propriedade dos bens;



b) Não haja envolvimento de gestão com grau geralmente associado à posse nem ao controlo efectivo dos bens
vendidos;

c) A quantia envolvida é mensurada com fiabilidade;

d) È provável que os beneficios económicos associados fluam para a empresa; e

e) Os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados com a transacção, são fiavelmente mensurados,

Prestação de Serviços

Os réditos associados à prestação de serviços são reconhecidos com referência à fase de acabamento da transacção e quando os
custos inerentes à transacção são fiavelmente mensurados.

Provisões

As provisões são reconhecidas apenas quando a entidade tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de
acontecimentos passados em que é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma salda de recursos e que o
montante dessa obrigação possa ser razoavelmente estimado.

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a reflectirem a melhor estimativa nessa data.

Transacções e saldos em moeda estrangeira

As transacções e saldos em moeda estrangeira são registadas às taxas de câmbio das datas das transacções. Em cada data de
relato, as quantias escrituradas dos itens monetários denominados em moeda estrangeira são actualizados às taxas de câmbio
dessa data, As diferenças de câmbio resultantes das actualizações atrás referidas são registadas na demonstração dos resultados
do perlodo em que são geradas.

Durante o exercido de 2019, a entidade não efectuou transacções em moedas diferentes do euro,

Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre rendimento do período compreende os impostos correntes.. O valor de imposto corrente a pagar, é determinado
com base no resultado antes de Impostos, ajustado de acordo com as regras fiscais em vigor.

A Empresa está sujeita ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) às taxas de 17% para uma matéria colectável
até 15.000 euros e a uma taxa de 21% para o montante de matéria colectável que exceda os 15.000 euros, acrescidas de Derrama
praticada em cada Concelho.De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por
parte das autoridades fiscais durante um periodo de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto quando tenha
havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos beneficios fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações,
casos em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos,

Consequentemente, as declarações fiscais da Empresa dos exercícios de 2015 a 2019 poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão, A
Gerência entende que eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas
declarações de impostos, não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2019. Também
de acordo com a legislação fiscal em vigor, os prejuizos fiscais são reportáveis durante um periodo de doze anos após a sua
ocorrência e susceptiveis de dedução a lucros fiscais gerados durante esse periodo.

Activos e passivos financeiros

Os activos e passivos financeiros aqui tratados referem-se aos decorrentes de relacionamentos contratuais de aquisição e venda
de bens e serviços e de outros direitos e obrigações relacionados com a actividade económica da empresa, designadamente
clientes, fornecedores, financiamentos concedidos e obtidos, participações de capital, locações, seguros e outras contas a receber
e a pagar relativas à sua actividade corrente, de financiamento e de investimento.

A Associação Para o Desenvolvimento de Miragaia classifica e mensura os seus activos e passivos financeiros ao custo, entendido
este como a quantia nominal dos direitos e obrigações contratuais envolvidos.

Para avaliar se um activo financeiro está ou não em imparidade, a Associação Para o Desenvolvimento de Miragaia revé a sua
quantia escriturada bem como procede à determinação da quantia recuperável e reconhece a diferença como uma perda por
imparidade.



Inventários

Os inventários são reconhecidos como gastos, no momento da realização do respectivos rédito ou no momento do seu consumo e
ainda pelo reconhecimento quer de ajustamentos para o valor realizável líquido quer de quaisquer outros ajustamentos ou
perdas.

Mercadorias e matérias-primas

As mercadorias e as matérias-primas são mensurados ao menor entre o custa e o vaiar realizável liquido.

O custo inclui tadas os gastos de compra e outros custos Incorridos para colocar os inventários no seu local em condiçëes de
serem negociados.

O valor realizável líquido corresponde ao valor de venda expectável dos inventários, deduzido de todos os custos para a realização
dessa mesma venda ou, no caso das matérias-primas, a custo de reposição.

O método de custeio das saidas utilizado é o do preço médio ponderado.

Benefícios aos empregados

A Associação Para o Desenvolvimento de Miragaia não tem qualquer responsabilidade contratual com o pagamento de
complementos de pensões de reforma aos seus ex-trabalhadores.

Pessoal ao serviço da empresa

Em 31 de Dezembro de 2019, a Associaçâo Para o Desenvolvimento de Miragaia tem mais 14 colaboradores.

Rendimentos e Gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do

seu pagamento ou recebimento, de acordo com o principio contabilistico da especialização dos exercícios.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como activos ou
passivos, se qualificarem como tal.

3.2. Principais estimativas e julgamentos apresentados

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras da Associação Para o Desenvolvimento de Miragaia são
continuamente avaliadas, representando à data de cada relato a melhor estimativa da Gerência tendo em conta o desempenho
histórico, a experiéncia acumulada e as expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstãncias em causa, se acreditam serem
razoáveis.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido

alvo de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados.

3.3. Estimativas contabilísticas relevantes

Provisões

A Associação Para o Desenvolvimento de Miragaia analisa de forma periódlca eventuais obrigações que resultem de eventos
passados e que devam ser objecto de reconhecimento ou divulgação.

A subjectividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos Internos necessários para o pagamento das
obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro
reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes,



À data de 31 de Dezembro, a Associação Para o Desenvolvimento de Miragaia não registou qualquer provisão por não ser
aplicável.

Activos tangíveis e intangíveis

A determinação das vidas úteis dos activos, bem como o método de depreciação e amortização a aplicar, é essencial para
determinar o montante dos gastos desta natureza a reconhecer na demonstração dos resultados de cada exercício.

Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento da Gerência para os activos e negócios em questão,
considerando também as práticas adoptadas por empresas do sector ao nivel internacional, tendo em consideração o carácter de
reversibilidade de determinadas classes de activos.

Imparidade

A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de diversos eventos, muitos dos
quais fora da esfera de influência da Associação Para o Desenvolvimento de Miragaia tais como; a disponibilidade futura de
financiamento, o custo de capital, bem como por quaisquer outras alterações, quer internas quer externas, à empresa.

A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação do justo valor de activos
implicam um elevado grau de julgamento por parte da Gerência no que respeita à identificação e avaliação dos diferentes
Indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto aplicáveis, vidas úteis e valores residuais.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não houve alteração nas estimativas contabilísticas nem foram detectados erros materiais em exercidos anteriores.
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8. Custo dos empréstimos obtidos

8.1. Custo dos empréstimos obtidos capitalizados por tipo de empréstimo

Valor do empréstimo Custos de empréstimos obtidos
anuais suportados

Corrente
Não

Dos quais:

corrente
Total juros

suportados

Empréstimos genéricos:

• instituições de crédito e sociedades
006 37 647 2 808 2 155financeiras

‘ TOTAi. 31008 37547 2608 2155

9. Inventários

9.1. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Matérias primas,subsidiãrlas e Total
de consumo

[1) Inventarios iniciais O O
[2] Compras 36 994 36 994
[3) Reclassificação e reguiarização de inventados O 0

1
[4] inventários finais 347 347
tSl Custo das mercadorias vendidas e das matérias consuraldas ( 1 + 2 + 3 4 ) 36 647 36 647

10. Rédito

10.1. Quantias dos réditos reconhecidas no período

Período 2019 Período 2018

Récitas reconhecidos no Prrçorção face Variação petenujai Réditos reconhecidos no Proxro face
período ao total dos face aos réditos período ao total dos

ritos reconhecidos no réditos
reconhecidos período anterior reconhecidos
no período no período

Vendadebens O 100 O O
Prestação de serviços 141 197 1 99 120 668
Juros O O 100 O O
Royaiues D O 100 O 0
Dividendos D O 100 O O
Totais 141197 1 99 120666

12. Subsídios do Governo

12.1. Subsídios do governo e apoios do governo

Atribuido
Período

Subs4dbs relacionados wm activos/ao Investimento 4 000
Edífilcios e outras consbições 4 000

Subsidias relacionados m rendimentos/à exploração 104 285
TOTAL 106 285



14. Impostos sobre o rendimento

14.1. Impostos sobre o rendimento

Valor

Resultado contabfistico do período ( antes de Impostos ) 4 190
Imposto corrente 712
lmposm direnido O 1

1 Imposto sobre orercimelto iio portdo 712

15. Instrumentos financeiros

A empresa reconhece um activo financeiro, um passivo financeiro ou um intrumento de capital próprio apenas quando se torna
uma das partes das disposições contratuais do instrumento financeiro.

Os instrumentos de capital próprio são reconhecidos no capital próprio quando a entidade emite tais instrumentos e os
subscritores liquem obrigados a entregar dinehiro ou outro recurso em troca dos referidos instrumentos.

Os activas e passivos financeiros são mensurados ao custo, exceto os instrumentos financeiros negociados em mercado
regulamentado que são mensurados ao justo valor, com as alterações do justo valor reconhecidas em resultados.

À data de cada relato, a empresa avalia a existência de eventuais imparidades nos activos financeiros mensurados ao custo. Se
existir uma evidência objectiva de imparidade a empresa reconhece uma perda por imparidade.

15.3. lnformaço relativa a activos e passivos financeiros

Mensurados ao
nisto

Activos financeiros, 9483
-cuai 8160
• Outras ns a receber 1 323

Passivos finanaiios, 93 733
Fv.’es 1 976
Financiamentos obudos $ 656

Oubas contos a pagar 23 101

16. Benefícios dos empregados

16.2. Gastos com Pessoal

Em 2019 Em 2018
Gastoscomopessoal 147034 155000

- Remunerações dos órgãos sociais O 01
• Remunerações do pessoal 118 388 124 187
- Encargos sobre remunerações 26 339 27 618
- Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 2 132 1435
- Outros gastos com pessoal 176 1 760

17. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

Eventos subsequentes

Os acontecimentos ocorridos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data
do balanço são reilectidos nas demonstrações financeiras. Os acontecimentos após a data do balanço que são indicativos de
condições que surgiram após a data de relato não dão lugar a ajustamentos às quantias reconhecids nas demonstrações
financeiras, sendo divulgadas se forem consideradas materiais,



Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro
2019.

Após o encerramento do exercício, e até a elaboração do presente relatório, não se verificaram outros factos susceptiveis de
modificar a situação relevada nas contas, para os efeitos do disposto na alinea b) do n. 5 do artigo 66 do código das sociedades
comerciais.

18. Outras informações

A Administração Informa que a empresa não apresenta dividas ao Estado em situação de mora, nos termos do DL 534/80, de 7/11.

Dando cumprimentos ao estipulado no Decreto 411/91 de 17/10, a Administração informa que a situação da empresa perante a
Segurança Social se encontra regularizada, destro dos prazos estipulados.

Para efeitos da alinea d) do n.2 5 do artigo 66 CSC, durante o exercício de 2019 a associação não efectuou transacções próprias,
sendo nulo o n.a de quotas próprias detidas em 31-12-2019

Não foram concedidas quaisquer alterações nos termos do artigo 397 do CX, pelo que nada há a indicar para eleitos do n.2 5,
alinea e) do CSC.

18.1. Fornecimentos e Serviços Externos

Fomedmmi ias e Serviços atai,os 44 859 413H

Em 2019 Em 2018

Subconflmção O O
Savfçns spedaflndos 12 281 14 46Z

- Trabalhos especlatizados 5 068 5 101
. VlgUãncIa e Segurança 838 1 199
- Conservação e reparação 5 907 7 917

Materiais 1 062 884
Energia e fluidos 22 364 18 761

. Eieztricdade 4993 5365
- Comb’jsl,v&s 8 279 6 834
-Água 1896 15%

Rendas e alugueres 2 314 1 477
Comunlcaçóes 1 121 1 226
Seguras 2 467 1 779
Contencioso e notarIado 154 1
Representação 10 20
LImpeza e Higiene 3 087 2 744

18.2. Capital Próprio
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ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL

ACTA NÚMERO QUARENTA E OITO

Aos dias vinte e oito do mês de junho de dois mil e vinte, pelas dezasseis horas,

reuniu a Assembleia Geral da Associação para o Desenvolvimento de Miragaia

(doravante ADM)I na sequência da convocatória com a seguinte ordem de

trabalhos:
1. Apresentação e votação do Relatório e Contas do ano de 2019 e do parecer do

Conselho Fiscal;——
2. Informações e outros assuntos de interesse para a Associação.——
O Presidente da Assembleia Geral, Luis Miguel Lopes, deu inicio à reunião com a

leitura da convocatória, justificando o atraso na data desta Assembleia pelo facto

de tal nos ter sido imposto pelas autoridades sanitárias em virtude da pandemia do

Covid-19. Deu de seguida a palavra ao Presidente da Direção, José Manuel Dias

Custódio, para apresentação do relatório e contas do ano de 2019. Em
continuação deste ponto, tomou a palavra o tesoureiro Mário Perdigâo, com a
descrição das rubricas do relatório elaborado pelo gabinete de contabilidade,

destacando: que o resultado líquido do exercício foi de 12.372,95€ positivos, tendo

aumentado 7.203,18€ relativamente ao ano anterior; informou a respetiva

distribuição dos resultados pelas valências existentes; relativamente aos

empréstimos bancários informou que em 2019 foram pagos de juros 280880€, de

amortizações aos bancas 22.028,87€ e que a divida aos bancos a 31 de

Dezembro era de 68.656,21€. A Assembleia foi informada que durante o ano de

2019, a anterior divida a elementos da Direção no valor de 6.500,00€, foi

liquidada. Por último, a Assembleia foi informada que o saldo de caixa e bancos a

31 de Dezembro de 2019 era de 10.394,76€ euros.
Em relação às contas de 2019, foi destacado que o aumento do resultado, se

deveu a: um aumento do valor da receita dos utentes também justificada pelo

aumento do número dos mesmos; a diminuição dos custos com o pessoal;

diminuição das despesas de manutenção. Referiu-se a receção de dinheiro do

último Cirio no valor de 1000€, e a receita de cerca de 8.900€ resultante dos

eventos e atividades desenvolvidos, como a venda de folares, as tasquinhas do
São João e almoços e que inclui o valor de 2.001€ de donativos particulares. Foi

comunicado que a receita proveniente da consignação de IRS foi de 1.473,86€,

tendo este crescido relativamente ao ano anterior.
Tomou a palavra a Presidente do Conselho Fiscal, Ana Isabel Tavares, que leu o

parecer favorável em relação ao relatório e contas 2019 apresentado.
Não tendo havido pedidos de esclarecimentos, o ponto um foi posto à votação,

tendo sido aprovado por unanimidade. —

No âmbito do ponto dois, tomaram a palavra o Presidente da Direção seguido de

outros membros da mesma. Os comentários incidiram no problema do Covi-1 9 o

qual teve algum impacto ma actividade da Associação. Foi referido que o Centro

de Convívio foi fechado por ordem das autoridades competentes, tendo a maioria

dos utentes passado a receber apoio domiciliário. Foi feito um agradecimento às

funcionárias que neste período poderiam estar ausentes para cuidar dos seus

filhos, mas que optaram por continuar a trabalhar, mantendo a Associação a

ACtA NÚMERO QUARENTA E OflO
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resposta aos utentes também eles mais fragilizados nesta fase. Foi ainda referido

que não há previsão de podermos voltar a abrir o Centro de Dia, pois isso

depende de autorização das autoridades sanitárias. Relativamente ao impacto da

pandemia na situação económico-financeira da Associação, a Assembleia foi

informada que foram acionadas as moratórias tanto ao Novo Banco como ao

Montepio, que nos permitem estar neste momento sem fazer os reembolsos dos

empréstimo obtidos nestas instituições bancárias. E nossa intenção retomarmos

estes reembolsos em setembro próximo desde que não haja alteração ã nossa

situação de tesouraria, que está relativamente estável mesmo neste período de

pandemia. Esta situação também resulta do facto de termos recebido alguns

donativos em dinheiro, bem como máscaras, viseiras e outros artigos de proteção
necessários nesta fase. Estes donativos foram feitos tanto por parte de empresas

como de particulares. Relativamente ao aluguer do bar, que em virtude da

pandemia também esteve fechado, foi referido que reduzimos o valor de duas

rendas para 50€, uma para 250€ e outra para 375€. E previsível que após estas

rendas, se possa voltar á renda normal.
Não havendo outros assunto a tratar, pelas dezassete horas e dez minutos deu-se

por encerrada a Assembleia da qual foi exarada a presente ata, e que depois de

lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia, por mim que a

secretariei e por um sócio pr ente. -— -— —----—---— —

Luís Miguel Silva Lopes: t// J45Ld4Q ó’UL4&,L9
José Augusto Lopes Perdigão: o5t/Ilp9usko 6c’Oe5 (rct,9 C’

Mário João Tavares Perdigão:

______
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Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do ano fiscal de 2019

Miragaia, 28 de junho de 2020.

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Geral,

Exmo. Senhor Presidente da Direção,

Exmo. Senhores e Senhoras Associados,

Vem o Conselho Geral desta forma) e depois de apreciar o Relatório e Contas

referente ao ano fiscal de 2019, dar o parecer favorável à sua aprovação, por

achar que relata claramente a evolução da gestão social e económica da

Associação.

Tendo por base a análise do Balanço e Demonstração de resultados, confirmamos

que o mesmo cumpre os princípios contabilísticos e respetivas disposições legais

estatutárias, exprimindo de forma adequada e real a situação financeira e

patrimonial da Associação.

Neste sentido, desejamos que este Relatório de Contas possa ser aprovado por

esta Assembleia, e apelar à união de todos os associados, para que a nossa

Associação continue a cumprir os seus objetivos na prestação dos serviços

necessários à comunidade, e que continue a reunir todas as condições que

proporcionem o seu crescimento sustentado.

O Conselho Fiscal

VI’’OflJftJ &EVocg n
69 ZLI’ L9 :JaIeL - L ‘aqnI oj enèj

flL- £6 [09 0N eiuinquti3 c. -i-
(Ana Isabel Marques de campos Tavares)
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