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INTRODUÇÃO
A Direção da Associação da Casa do Povo de Alvaiázere vem apresentar o Relatório de Actividades e
Contas do ano de 2014

O ano de 2014 ficou marcado pelo término das obras de beneficiação do edifício sede e pela continuação
do projeto CLDS+ - Contratos Locais de Desenvolvimento Social.

A Direção da Casa do Povo de Alvaiázere aproveita esta altura de balanço para agradecer a todas as
entidades (coletivas e individuais) por todo o apoio que manifestaram em relação a esta associação
durante o último ano e espera poder continuar a beneficiar desse apoio tão gratificante e necessário.
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CAPÍTULO 1 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2014

1. Projecto – Lar Residencial (24 utentes) e Centro Apoio Ocupacional
(CAO) (30 utentes)
A Associação Casa do Povo de Alvaiázere mantém em aberto a possibilidade de apresentar uma candidatura para
fazer face ao Investimento em Respostas Integradas de Apoio Social, nas valências de Lar residencial e CAO –
Centro de Actividades Ocupacionais. Desta forma pretende dar resposta às enormes carências que se sentem, em
matéria de apoio à deficiência, no concelho. Esta candidatura aguarda, agora, por financiamento.

2. Continuação das Obras para beneficiação do edifico sede
Em setembro de 2013 foi assinado o contrato com a empresa Limocos, Lda para dar início às Obras de

beneficiação do edifício sede. Esta obra tem um financiamento no âmbito do PRODER de 119.440,60€
A obra foi considerada terminada em 02 de maio de 2014, tendo assinado nesse dia o auto de recepção
provisória.

3. Contratos Locais de Desenvolvimento Social – CLDS+ - atividades 2014

Eixo 1: Emprego, formação e qualificação
Gabinete Alvaiázere + Empreendedor – Atendimento personalizado à população desempregada,
apoiando na construção do CV e na preparação da entrevista de emprego. Apoio aos empreendedores,
dinamizando ações de sensibilização e divulgando apoios existentes. Encaminhamento para ações de
formação nas diversas entidades do Concelho. Realização, em parceria com a CEARTE, de uma ação de
formação sobre técnicas de exposição vocacionada para pequenos produtores de produtos endógenos;
Público-alvo: Desempregados, empreendedores, empresas e entidades da economia social;
Ao longo do Ano.
Alvaiázere + perto - Realização de sessões de técnicas de procura de emprego e apoio à construção do
Curriculum Vitae, em articulação com o GIP-ADECA, nas freguesias de Maçãs de Dona Maria,
Alvaiázere e Pussos São Pedro.
Público-alvo: Desempregados inscritos no IEFP.
Ao longo do Ano.
"Como ter sucesso no trabalho" – Duas ações de formação realizadas com o objetivo de promover a
aquisição de competências de gestão do tempo, organização e trabalho em equipa. Duração 20 horas.
Público-alvo: Desempregados, empregados em risco de desemprego;
Meses de Setembro a Dezembro.
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"O que vais fazer depois dos 18 anos? (Para além de tirar a carta)" – Uma ação de formação que
promoveu a aquisição de competências ao nível da procura de emprego, organização no trabalho e
integração em trabalho de equipa em jovens adultos sinalizados com Necessidades Educativas Especiais.
Duração 24 horas.
Público-alvo: Jovens sinalizados com Necessidades Educativas Especiais;
Meses de Novembro e Dezembro.
"Comunicar de forma eficaz" - Duas ações de formação realizadas com o objetivo de promover a
aquisição de competências de comunicação oral e escrita eficaz na língua materna, para desempregados
com baixa escolaridade. Duração 50 horas.
Público-alvo: Desempregados, empregados em risco de desemprego e ativos;
Meses de Junho a Novembro.
Feira do Emprego e da Formação Profissional Alvaiázere + Realização de uma feira de emprego, com a participação de entidades
empregadoras e entidades formadoras, dinamizando workshops temáticos
para o público desempregado.
Público-alvo: População em geral, empresas e entidades da economia
social;
Mês de Março.
Bolsa de emprego de Alvaiázere – Divulgação - Divulgação no gabinete Alvaiázere + Empreendedor,
na página do facebook do CLDS+ de Alvaiázere e no site da Associação da Casa do Povo de Alvaiázere
da bolsa de emprego de Alvaiázere e da sua página.
Público-alvo: Desempregados, empregados em risco de desemprego e ativos;
Ao longo do ano.
"Medidas de apoio ao emprego – ação sensibilização para desempregados" - Ações de
sensibilização para desempregados sobre medidas ativas de emprego e oportunidades de inserção de
subsidiados, realizadas nas diversas freguesias do concelho.
Público-alvo: Desempregados;
Ao longo do ano.
"Empreendedor +" – Ação de formação que visou desenvolver o potencial empreendedor dos
desempregados, promovendo a construção de uma ideia de negócio e de um plano para sua execução.
Duração 25 horas.
Público-alvo: Desempregados e potenciais empreendedores;
Meses de Novembro a Dezembro.
Empreendedorismo para agricultores – Ação de formação de empreendedorismo no âmbito da
agricultura que visou aumentar o número de empreendedores nesta área de atividade. Duração 40 horas.
Público-alvo: Desempregados e potenciais empreendedores;
Meses de Outubro e Novembro.
Alvaiázere + formação – Divulgação na página do CLDS+ de toda a formação desenvolvida no
concelho de Alvaiázere pelas diversas entidades.
Público-alvo: Público em geral;
Ao longo do ano.
"Trabalho socialmente útil" – Reuniões de trabalho que visaram a divulgação de programas para a
inserção de beneficiários de Rendimento Social de Inserção.
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Público-alvo: Entidades da economia social, IPSS, Associações, Entidades do poder local;
Ao longo do ano.
Seminário "Reestruturação financeira de empresas e medidas para a manutenção dos postos de
trabalho" - Sessão de esclarecimento com a participação do IAPMEI, IEFP e da CGD sobre programas
de apoio às empresas e à sua restruturação, bem como medidas de promoção da manutenção dos postos
de trabalho.
Público-alvo: Empresas e entidades da economia social;
Mês de Fevereiro.

"Apoios à contratação e inserção de desempregados". – Divulgação através de visitas às empresas,
instituições e entidades empregadoras, para a divulgação de apoios à contratação, inserção de
desempregados subsidiados e beneficiários de RSI.
Público-alvo: Entidades da economia social, IPSS, Associações, Entidades do poder local;
Ao longo do ano.
"Qual o meu caminho…" - Feira de orientação escolar que contou com a participação de entidades do
ensino superior, exército e IEFP, com o objetivo de promover escolhas mais adequadas à realidade de
cada aluno.
Público-alvo: Alunos do 9. Ano ao 12.ºAno;
Mês de Março.
"Modern Skills" - Programa sobre empreendedorismo,
realizado com os alunos da Escola Tecnológica e
Profissional de Sicó e do Agrupamento de Escolas de
Alvaiázere, do 10.º ao 11.º Ano, que iniciou com uma
breve apresentação, passando depois para 4 desafios que
visaram desenvolver competências transversais de
empreendedorismo. Duração 3 horas.
Público-alvo: Alunos do 10.º e 11.º Ano;
Meses de Maio e Dezembro.

Eixo 2 – Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza
infantil
Gabinete Apoio à Família e à Comunidade - Avaliação e
acompanhamento psicológico de crianças, jovens e adultos
encaminhados pelos diversos parceiros. Atendimento e
acompanhamento de famílias. Dinamização de atividades de
estudo acompanhado nas freguesias de Alvaiázere, Maçãs de
Dona Maria e Pussos São Pedro. Promoção de Workshops nas
férias da Páscoa e do Verão. Diagnóstico da deficiência no
Concelho de Alvaiázere. Recolha e Distribuição de brinquedos
às crianças mais carenciadas do concelho através da iniciativa
“Um brinquedo por um sorriso”. Colaboração com o Gabinete
de Ação Social do Município na elaboração dos Cabazes de
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Natal.
Público-alvo: Famílias, Crianças e jovens, pessoas com deficiência e incapacidade;
Ao longo do ano.
"Gestão do orçamento familiar em tempo de crise" - Ação de sensibilização teórico prática com o
objetivo de ajudar as famílias, em particular as beneficiárias de RSI e desempregados a planearem o seu
orçamento, realizando compras adequadas às suas necessidades e possibilidades financeira.
Público-alvo: Famílias, Beneficiários do RSI, Desempregados;
Meses de Janeiro e Fevereiro.
"Gestão e organização doméstica" - Ações de sensibilização práticas para a aquisição de competências
organizativas do espaço familiar, da gestão do tempo e do estabelecimento de regras.
Público-alvo: Famílias, Beneficiários do RSI, Desempregados;
Meses de Abril e Maio.

"Educar para o futuro - Competências parentais" - Ações de
sensibilização ao nível das competências parentais, subordinadas
a temáticas como Adolescência, Birras, Sinais de Alerta e
Bullyng.
Público-alvo: Pais;
Ao longo do ano.

Treino de Competências Sociais – Ações realizadas em diversas freguesias que visaram dotar os
cidadãos, com dificuldades de inclusão, de competências sociais, bem como transmitir os seus direitos ao
nível da cidadania.
Público-alvo: Cidadãos com dificuldades de inclusão social;
Ao longo do ano.
"Alvaiázere com saúde" - Ações de sensibilização no âmbito do planeamento familiar, saúde infantil,
alcoolismo, tabagismo e nutrição realizadas junto da população em geral.
Público-alvo: População em geral;
Ao longo do ano.
"A deficiência em Alvaiázere - limites e desafios" – Seminário realizado com a participação da
Cercipenela e da Fenarcerci, para a comunidade, com o objetivo de sensibilizar para a deficiência e a
necessidade de inclusão em Alvaiázere.
Público-alvo: População em geral;
Mês de Junho.
"A deficiência e a família" - Realização de um passeio ao
Jardim Zoológico que possibilitou às famílias com deficientes,
partilhar experiências, criando uma rede de suporte informal.
Público-alvo: Famílias com deficientes;
Mês de Outubro.
"O meu IRS" – Realização durante o mês de Março de apoio
descentralizado nas sedes das juntas de freguesia, com o
objetivo de apoiar as famílias com maiores dificuldades na
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realização do seu IRS, esclarecendo as suas dúvidas.
Público-alvo: Famílias carenciadas e idosos;
Mês de Março.
"Educação para a saúde" - Ações de sensibilização realizadas
nos Jardins de Infância e nas escolas do 1.º ciclo do concelho de
Alvaiázere, que promoveram a aquisição de hábitos e
comportamentos alimentares saudáveis e uma melhoria no
relacionamento interpessoal.
Público-alvo: Crianças;
Ao longo do ano letivo.

Eixo 3: Capacitação da comunidade e das instituições
Núcleo de Apoio ao Associativismo - Apoio técnico à auto organização da população na promoção de
atividades para a comunidade local, associações e cidadãos que pretendam criar associações.
Público-alvo: Associações, grupos de moradores, cidadãos;
Ao longo do ano.
"Eu e a comunidade - o que posso fazer?" - Ação de sensibilização que visou promover a autoorganização dos habitantes e o seu papel na comunidade.
Público-alvo: Associações, grupos de moradores, público em geral;
Mês de Abril.
"Ser voluntário é…" - Ação de sensibilização para o voluntariado, com o objetivo de dinamizar a
população para a realização deste de uma forma organizada.
Público-alvo: População em geral
Mês de Dezembro.
"Alvaiázere + associativo" – Divulgação no site da Associação das informações recolhidas junto das
diversas associações.
Público-alvo: População em geral
Meses de Novembro e Dezembro.
"Liderança e gestão de pessoas em Associações" - Ação de formação que pretendeu promover a
aquisição de competências nos dirigentes associativos de liderança, motivação e gestão de pessoas.
Duração 50 horas.
Público-alvo: Dirigentes associativos, população em geral
Meses de Novembro e Dezembro.
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Eixo 4 - Outras áreas de intervenção
"GNR amiga do idoso" - Ações de sensibilização, realizadas em todas
as freguesias do Concelho, em parceria com a GNR, com o objetivo de
promover a segurança dos idosos, evitando burlas e roubos.
Público-alvo: Idosos
Ao longo do ano.

"Geração ativa" - Atividades socioculturais, realizadas nas diversas
freguesias com o objetivo de promover o convívio entre os idosos, as outras gerações e a sua atividade
física.
Público-alvo: Idosos
Ao longo do ano.

"Informática? Também quero…" – Ação de formação que visou a
aquisição de conhecimentos básicos ao nível da informática para idosos.
Público-alvo: Idosos
Meses de Fevereiro e Março.
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Resultados Gerais
(Novos beneficiários que participaram nas atividades do CLDS+ de Alvaiázere em 2014)

 Caraterização dos Beneficiários – Situação face ao Emprego



Caraterização dos Beneficiários – Idades
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 Caraterização dos Beneficiários – Escolaridade

4. Candidatura ao POPH – Programa Operacional Potencial Humano
4.1 Eixo Prioritário 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social
Este Eixo do Programa Operacional Potencial Humano reúne um conjunto de instrumentos de políticas
que visam criar condições de maior equidade social no acesso a direitos de participação cívica, à
qualificação e educação e ao mercado de trabalho. As políticas de apoio à inserção social e profissional
de pessoas em situação de desfavorecimento e a promoção de uma cidadania mais activa e alargada
constituem prioridade deste Eixo que contempla acções de prevenção e supressão de fenómenos de
exclusão social.

O combate à pobreza e exclusão social é, então, uma das principais áreas de intervenção contempladas,
privilegiando-se o desenvolvimento de respostas integradas no domínio da formação e emprego que
permitam uma estreita articulação entre o conteúdo das acções propostas e as especificidades dos
públicos visados, em particular os desempregados de longa duração e os imigrantes, bem como os
reclusos, ex-reclusos, jovens sujeitos a medidas tutelares educativas e cidadãos sujeitos a medidas
tutelares executadas na comunidade.

A integração social e profissional da população imigrante, através de medidas de políticas específicas
constitui, igualmente, uma das vertentes de intervenção deste Eixo que confere, ainda, especial ênfase à
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integração no mercado de trabalho e ao acesso a bens e serviços socialmente relevantes das pessoas com
deficiência e incapacidade.

Foi aprovada 1 Acção de Formação:

Curso

Acção

Data
Início

Data
Fim

Nível
Fim

N.º
Formandos

Horas
Formandos

Volume
Formação

Volume
Dias
Formação

Horas
Monitoragem

Local
Realização

2 - Apoio
ao
Idoso

1

dez-13

mar-14

2

16

400

6400

1072

400

Alvaiázere

O valor aprovado em candidatura é de 49,765.58€.

5. Jóia e Quotas
A direção manteve a Campanha de angariação de sócios com isenção de jóia de inscrição até à próxima
Assembleia Geral de 2015.

6. Participação no Evento Alvaiázere Capital do Chícharo – 2014
A Associação esteve representada numa tasquinha no evento Alvaiázere Capital do Chícharo de 2014, o
que se revelou um êxito para a divulgação da associação junto da comunidade.

Página 12

CAPÍTULO 2 - RELATÓRIO DE GESTÃO
Relatório de gestão respeitante ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2014
(Valores expressos em euros)
Vem o órgão de diretivo da entidade Associação da Casa do Povo de Alvaiázere, por remissão com o disposto nos
termos dos artigos 65.º e 66.º do Código das Sociedades Comerciais, apresentar aos Exmos associados o relatório de
gestão, anexando-lhe o Balanço, a Demonstração dos Resultados e o respetivo Anexo.

1.

Evolução da atividade da entidade

A entidade tem vindo a desenvolver a sua atividade com normalidade, pelo que os seus objetivos têm vindo a ser
realizados segundo os padrões pretendidos.
1.1.

A estrutura de gastos e perdas evoluiu dentro do previsto, tal como se apresenta:
GASTOS E PERDAS
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Gastos de depreciação e de amortização
Perdas por imparidade
Perdas por reduções de justo valor
Provisões do período
Outros gastos e perdas
Gastos e perdas de financiamento
TOTAL

1.1.1.

FSE
Conta
622-Trab. Especializados
623-Materiais
624-Energia e Fluidos
625- Deslocações e Estadas
626-Serviços Diversos

31-dez-14
0
54,889
78,699
1,453
0
0
0
1,783
24,373
161,197

31-dez-13
0
14,305
30,459
3,041
0
0
0
0
55
47,861

Descrição
Formação POPH, Formaadores, TOC
Material pedagógico, livros para
formandos
Electricidade
Deslocações
Comunicação, seguros, pequenas
ferramentas, material limpeza, rendas
POPH

Total
1.1.2

Δ Valor
0
40,585
48,239
-1,588
0
0
0
1,783
24,317
113,336

Δ%
0.00%
283.71%
158.37%
-52.22%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
43878.13%
236.80%

Valor
46622,63€
1598.54€
1028.56€
17,71€
5622,03€

54889,47€

Gastos com pessoal
Interno – CLDS+
Externos – Formação POPH

Gastos
74617,00€
4081.54€
78698.54€

Os gastos com o pessoal interno são referentes as quatro funcionárias temporárias afetas ao projecto CLDS+ e
compreendem o vencimento mensal, subsidio de férias e subsidio de natal, subsídio de refeição, TSU, seguro AT e
deslocações em viaturas próprias.
CLDS+ :

Categoria

Carla Susana dos Santos Silva
Cátia Alexandra de Sousa
Simão
Melissa Linne Valente
Ana Catarina Simões Alves

Coordenadora
Técnica
de
Apoio Social
Psicóloga
Técnica Gestão

Contrato

Inicio

Fim

Termo Certo
Termo Certo

27-05-2013
05-08-2013

26-05-2015
04-06-2015

Remuneração
mensal
1235,81€
900,00€

Termo Certo
Termo Certo

16-09-2013
16-09-2013

16-06-2015
16-06-2015

900,00€
900,00€

Sub.Refeição
Diário
4,27€
4,27€
4,27€
4,27€
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Os gastos com pessoal externo são os referentes aos formandos do curso ministrado ao abrigo do programa POPHEixo Prioritário 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social
1.1.3

Outros Gastos e Perdas

Imposto Selo
Correções CLDS+
Total
1.1.4

Valores
626,48€
1156,65€
1783,13€

Gastos e Perdas de Financiamento

Juros
IVA não recuperável
Outros
Total

Valores
4107.44€
19370.66€
894.58€
24372,68€

Os juros apresentados são os decorrentes do empréstimo bancário contraído em janeiro de 2014 no valor de
60.000,00€, com um ano de carência.
Quanto ao IVA não recuperável, corresponde a 50% do IVA das faturas das obras no edifício sede não
comparticipado pelo Proder e CLDS+. Os restantes 50% foram reembolsados pela Autoridade Tributária.
1.1.

A estrutura de rendimentos e ganhos evoluiu da seguinte forma:
RENDIMENTOS E GANHOS
Vendas
Prestações de serviços
Variações nos inventários de produção
Trabalhos para a própria entidade
Subsídios, doações e legados à exploração
Reversões
Ganhos por aumentos de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Juros, dividendos e outros rendimentos similares
TOTAL

31-dez-14
0
5,099
0
0
157,937
0
0
22,000
6,730
191,765

Prestações de Serviços:
Jóias e Quotas
Outros
Alvaiázere Capital Chícharo
Subtotal
Subsídios, doações e Legados à exploração:
CLDS+
Municipio Alvaiázere
POPH – Formação para a Inclusão
Subtotal
Outros Rendimentos e Ganhos:
Alienação parcela terreno
Donativos
Subtotal
Total

31-dez-13
0
1,980
0
0
55,714
0
0
3,560
426
61,679

Δ Valor
0
3,119
0
0
102,223
0
0
18,440
6,304
130,086

Δ%
0.00%
157.53%
0.00%
0.00%
183.48%
0.00%
0.00%
518.03%
1481.51%
210.91%

Valores
726,50€
2.200,00€
2.172,03€
5.098,53€
92.358,65€
25.000,00€
40.578,45€
157.937,10€
22.000,00€
6.729,64€
28.729,64€
191.765,27€

Em Março de 2014, foi escriturada a alienação, por parte da Associação Casa do Povo de Alvaiázere, de uma parcela
de terreno de que era proprietária, com a área de 1.104,77 m2, à Camara Municipal de Alvaiázere, pelo valor de
22.000,00€.
A alienação da referida parcela de terreno foi aprovada em assembleia geral extraordinária no dia 05 de Janeiro de
2014.
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1.2.

No exercício em análise a organização obteve os seguintes resultados:

RESULTADOS
Resultado antes de depreciações, financiamento e impostos
Resultado operacional (antes de financiamento e impostos)
Resultado financeiro
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

31-dez-14
56,394
54,941
-24,373
30,568
0
30,568

31-dez-13
16,892
13,850
-32
13,818
0
13,818

Δ Valor
39,502
41,091
-24,341
16,750
0
16,750

Δ%
233.86%
296.67%
-76064.63%
121.21%
0.00%
121.21%

O valor do Resultado Líquido justifica-se pelo fato de as despesas com as obras de beneficiação do edifício sede não serem
consideradas como custo no exercício, será um custo diferido ao longo dos anos pela amortização do edifício. As despesas
com as obras de beneficiação estão consideradas como investimento (ativo fixo tangível).
1.3.

2.

A entidade verificou a seguinte evolução dos fundos patrimoniais:

FUNDO PATRIMONIAL

31-dez-14

31-dez-13

Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Outras reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período

0

0

Δ Valor
0

Δ%
0.00%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

20,958

7,143

13,815

193.42%

0

0

0

0.00%

55,978

0

55,978

100.00%

30,568

13,818

16,750

121.21%

Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício

Não se verificaram factos subsequentes que justifiquem ajustamentos e/ou divulgação nas contas do exercício.
3.
Fluxos de Caixa
A tabela seguinte apresenta a desagregação dos valores inscritos nas rubricas de meios financeiros líquidos:
MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
Caixa
Depósitos à ordem
Outros depósitos bancários
Outros instrumentos financeiros
TOTAL

4.

31-dez-14
200
57,298
57,498

31-dez-13
448
6,873
5,482
12,803

Clientes
O saldo correspondente à rubrica de Clientes no final do exercício 2014 e 2013 apresenta a seguinte decomposição:
CLIENTES
Clientes c/c
Clientes - Títulos a receber
Clientes factoring e outros
Clientes cobrança duvidosa
Clientes perda por imparidade acumuladas
TOTAL
Adiantamentos de Clientes

31-dez-14
-

31-dez-13
-
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5.

Fornecedores
O saldo correspondente à rubrica de Fornecedores no final do exercício 2014 e 2013 apresenta a seguinte
decomposição:
FORNECEDORES

31-dez-14

Fornecedores conta corrente
Fornecedores títulos a pagar
Fornecedores confirming e outros
Fornecedores facturas em recepção e conferência
Fornecedores perdas por imparidade acumuladas
TOTAL
Adiantamentos a fornecedores

57,190
57,190
-

31-dez-13
105,417
105,417
-

As dívidas a fornecedores são:

Limocos
José Marques Grácio
Estúdio 02, Lda
Electroplanet
Total
6.

45307,51€
738,00€
9490,00€
1654,35€
57.189,86€

Financiamentos obtidos
Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 o saldo da rubrica “financiamentos obtidos” está descriminado como se segue:
31-dez-14
FINANCIAMENTOS OBTIDOS
Empréstimos bancários
Descobertos bancários
Contas caucionadas
Contas bancárias de factoring
Contas bancárias de letras descontadas
Descobertos bancários contratados
Locações financeiras
Outros empréstimos
TOTAL

Não corrente
55,485
55,485

31-dez-13

Corrente
60,000
60,000

Não corrente
-

Corrente
-

O valor apresentado em outros empréstimos corresponde ao valor de adiantamento efectuado pelo programa CLDS+ e
que será amortizado pelas despesas afetas ao projecto.

Página 16

7.

Estado e outros entes públicos
Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo, apresentava os
seguintes saldos:
ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
Ativo
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
Segurança social
Outros impostos e taxas

31-dez-14
5,171
5,171
-

Passivo
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
Segurança social
Outros impostos e taxas
TOTAL

8.

31-dez-13
22,199
22,199
-

(3,440)
(978)
(2,462)
1,731

(2,416)
(648)
(1,768)
19,782

Ativos fixos tangíveis
A seguinte tabela evidencia a movimentação nos ativos fixos tangíveis de 2014 e 2013.
31 de dezembro de 2013
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Ativo bruto
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Equipamento biológico
Outros ativos fixos tangíveis
Investimentos em curso
Total do ativo bruto
Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Equipamento biológico
Outros ativos fixos tangíveis
Total de depreciações acumuladas
Total do ativo líquido

Saldo em

Aquisições

Abates

1-jan-13

Dotações

Transf.

Saldo em
Revaloriz.

31-dez-13

-

216,328
2,896
96,516
315,740

-

-

216,328
2,896
96,516
315,740

-

315,740

-

-

315,740
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ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Saldo em
1-jan-14

Ativo bruto
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Equipamento biológico
Outros ativos fixos tangíveis
Investimentos em curso
Total do ativo bruto
Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Equipamento biológico
Outros ativos fixos tangíveis
Total de depreciações acumuladas
Total do ativo líquido

9.

31 de dezembro de 2014
Aquisições
Abates
Dotações
Transf.
Revaloriz.

Saldo em
31-dez-14

216,328
2,896
96,516
315,740

2,371
179,825
182,196

(29,876)
(29,876)

-

186,452
5,268
276,341
468,060

315,740

182,196

145
145
(29,731)

-

145
145
468,205

Resultados transitados
Por decisão da Assembleia Geral foram aprovadas as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 e foi
decidido que o resultado líquido referente a esse exercício fosse integralmente transferido para a rubrica resultados
transitados.

10.

Informações exigidas por diplomas legais

A Direcção informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, e que situação perante a
Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

11.

Evolução previsível da atividade

A evolução esperada pela direção mantém-se na senda da verificada anteriormente.

12.

Existência de negócios entre a entidade e a direção.
Não existem negócios deste tipo entre a entidade e os seus legais representantes.

13.

A existência de sucursais da entidade.
A entidade não detém sucursais em território nacional.

14.

Proposta de aplicação de resultados
A gerência propõe que o resultado líquido do exercício, seja concretizado em resultados transitados.
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15.

Agradecimentos
A direção aproveita para agradecer a colaboração prestada por todos os colaboradores, clientes, fornecedores,
instituições bancárias e demais entidades que com ela se relacionaram.

Alvaiázere, 31 de março de 2015

Órgão Diretivo
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