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Relatório de Contas Trimestral   -   Dezembro – 2020 
 
  

 
             A direcção do Centro Social e Paroquial da Sé da Guarda, com o NIPC nº 501663185, 

exerce a actividade de Outras actividades associativas N.E., com o CAE nº 94995 apresenta um 

resumo da sua situação económica até ao período acima descrito. 

             As demonstrações financeiras, foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações, a partir dos registos contabilísticos da Empresa e de acordo com as normas do Sistema de 

Normalização Contabilística.  

             A Lei nº 36-A/2011 de9 de março, aprova o regime contabilístico para as ESNL- Empresas 

para o sector não lucrativo. 

             A Portaria nº 106/2011 de 14 de março, aprova o código de contas para as ESNL. 

 

              Políticas contabilísticas utilizadas; 

      - Investimentos financeiros não foram utilizados durante este período. 

      - Os ativos tangíveis, encontram-se registados pelo custo de aquisição, não tendo sido avaliados 

até este momento. 

      - Empréstimos obtidos, não foram realizados. 

      - As dívidas a terceiros estão registadas pelo valor de custo. 

      - As contas de bancos, encontram-se conferidas com os mapas enviados para a contabilidade.  

      - As prestações de serviços apresentadas, referem-se ás quotas de utentes pagas mensalmente.  

      - Os subsídios referem-se ao protocolo existente com o Instituto de Segurança Social, para apoio 

domiciliário a utentes específicos. Estas verbas são entregues de acordo com o plano prestacional 

aprovado, sendo até esta data 30-12-2020 a verba de ( 222.214,56€). 

       - As prestações de serviços referem-se ás quotas que os utentes pagam mensalmente, até este 

período dezembro -2020, totalizam ( 52.769,95€ ). 
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       - Os custos até este período referem-se preferencialmente a: custos com o pessoal e encargos 

com segurança social dos funcionários (159.006,26€). Os salários estão actualizados de acordo com 

a tabela remuneratória oficial em vigor nesta data.  

       - Os custos com fornecimentos e serviços externos (78.948,80€), referem-se a serviços com 

funcionamento da actividade, relacionados com ajudas de custos e deslocações, refeições com 

utentes, trabalhos diversos e despesas diversas com os utentes. 

          O resultado do exercício no final este período “dezembro -2020 “, apresenta um resultado 

líquido positivo de 34.886,53€.  

 

           Serve este relatório para uma apreciação á gerência do Centro Paroquial da Sé.  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarda, 31/12/2020 

Estimativa resultados  setembro 2020 
   

  valor acumulado 

Vendas  -  71                      -   €  

Serviços Prestados  -  72          52.769,95 €  
   

Variação Produção   -  73     .  +/-                      -   €  

   »»»           52.769,95 €  

C. Merc Vend. Mat. Cons. - 61    -                      -   €  

Fornec Serv. Externos  -    62    -          78.948,80 €  

Gastos c/ Pessoal  -  63       -        159.006,26 €  

  »»»         237.955,06 €  

 Imparid. de Inventarios -  (7622)+(652)       .   +/-                      -   €  

Aum. Reduc. Justo valor -  77 + 66      .   +/-                      -   €  

Out. Rendim. Ganhos -  (78 + 752)    +        222.214,56 €  

Outros Gastos Perdas  - (68+685)      -               493,84 €  

Res. Antes deprec. Gastos financ.   soma : (1)          36.535,61 €  

Gastos/Rer. Deprec. Amortiz - 761+64    .   -/+ -         1.647,05 €  

Imp. Invest. Dep. (7624+25+26-654+655-656)    .    -/+                     -   €  

Result Operacional  soma : (2)          34.888,56 €  

Juros Ren. Obtidos -   79 +                     -   €  

Juros Gastos Suport.  -   69 -                  1,58 €  

Result. Antes Impostos  soma : (3)          34.886,98 €  

IRC    -   Isento (+/-)                     -   €  

Resultado Liquido  soma:  (4)          34.886,98 €  


