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Prestação de Contas
Major Rato

“É minha vontade que
na povoação de Alcains
se estabeleça e se erija
uma Albergaria ou Asilo
aonde sejam recolhidas
as pessoas pobres da
mesma povoação que
por sua idade, achaques
e outras circunstâncias
não podem com o seu
trabalho adquirir meios
de subsistência, para na
mesma Albergaria ou
Asilo serem sustentados e
tratados, como se
costuma em
estabelecimento de
igual natureza”.
Testamento de João
Duarte Rato, 06-12-1858

Cumprindo as normas legais em vigor, a instituição põe à disposição dos
interessados as contas de 2021 com o relatório de Gestão acompanhado dos
mapas e anexos contabilísticos.
No Setor Social, ao contrário das sociedades comerciais, os bens e serviços
prestados não é totalmente suportado pelos clientes, sendo parcialmente
suportado por subsídios Estatais, o que leva a que muitas instituições
necessitem para sobreviver de ajuda externa, quer de mecenas, quer de
financiamentos.
Todas as entidades participantes no desenrolar da atividade de uma IPSS,
necessitam pelos mais diversos motivos de ter informação relativa à gestão,
informação dos recursos, informação económica financeira, e ainda fiscal.
Além das divulgações obrigatórias, criamos um modelo de apresentação de
atividades e de gestão que possa interessar às mais variadas entidades, com
a pormenorização achada necessária para uma leitura correta do que é o Lar
Major Rato, e a suas experiências vividas em 2020.
No Relatório de Gestão, devemos ler os mapas de forma evolutiva para melhor
compreensão da atividade, enquanto que nos mapas institucionais das
Demostrações Financeiras e Anexo, a informação dá ênfase aos resultados do
ano.
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Relatório
de Gestão
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1.1 Órgãos Sociais
Assembleia Geral
Presidente

Sérgio Manuel Castanhas Simões

1º Secretário

Andreia Cristina Minhós Barata Gil

2. Secretário

João Manuel Gonçalves Reis

Direção
Presidente

Armando Lopes Pereira

Vice-Presidente

Carlos António Lopes

Secretário

Maria da Conceição Moura Reis C. Leão

Tesoureiro

Nuno Miguel Santos Silva

Vogal

Mário Pequenão Minhós

Conselho Fiscal
Presidente

Isaurindo Manuel Rosa Marques

Vogal

Nádia Laurinda Gaspar Feijó Fernandes
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2. Mensagem do Presidente
da Direção
Em anexo, Relatório de Gestão e Contas do ano, por imperativo estatutário e regulado no DL nº 36-A/2011
de 9 março – Normalização Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo.
O Relatório de gestão e contas de 2021, reflete que o LMR se encontra estável, no respeitante à sua
situação económico-financeira. Uma gestão atenta e responsável assim o permitiu.
O surto epidemiológico obrigou a que houvesse um acréscimo de custos inevitáveis, e comparticipados
pelos fundos europeus.
Os utentes ERPI e as crianças do Centro Infantil, podem contar com a proteção do LMR. As famílias dos
utentes das Respostas Sociais do LMR têm aceite todas as medidas de contingência, derivadas do surto
Covid, como não podia deixar de ser.
Todas as Respostas Sociais estão a decorrer dentro do funcionamento normal e desejável, devido à
excelente colaboração entre os colaboradores do LMR e utentes/crianças.
O nosso agradecimento a todos os colaboradores/as que dentro dos condicionalismos existentes, têm tido
uma dedicação de louvar.
O nosso obrigado a todos os associados e entidades colaboradoras com o LMR.
Para a Direção Técnica do LMR e Direção Pedagógica do Centro Infantil, o nosso agradecimento pelo
trabalho desenvolvido e superação de dificuldades derivadas do surto Covid.
Para as famílias dos utentes falecidos, os nossos sentidos pêsemos.
O Lar Major Rato, é e continuará a ser uma Instituição de excelência.

O Presidente da Direção
Armando Lopes Pereira (Dr.)
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3. Missão e Valores
A Instituição tem como missão o apoio à comunidade local,
promovendo serviços sociais que respondam às
necessidades e espectativas das famílias carenciadas de
acordo com o fundador, agora estendido à infância e
ação social.
A nossa visão passa por ter uma Instituição com qualidade
de referência no apoio ao bem-estar e qualidade de vida
dos nossos clientes.
Como valores acreditamos em Solidariedade, Igualdade,
Ética, Responsabilidade Social, Diálogo, Dedicação,
Sustentabilidade.
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4. Atividade Associativa
O Lar Major Rato é uma Instituição secular, que desde 1859 constitui um apoio aos
mais necessitados de Alcains e os sócios são uma parte fundamental da nossa
Instituição.
No final de dezembro 2021 contamos com 1757 sócios.

Assembleias
No decorrer do ano de 2021, a mesa da Assembleia Geral, convocou assembleias
gerais ordinárias a seguir descritas.
Para 10 de abril de 2021, foi convocada a Assembleia adiada em novembro passado
de 2020 adiada devido ao surto nessa data no Lar com os seguintes pontos:
1. Apreciar e votar o Orçamento e o Programa de Ação para o ano de 2021, e o
parecer do Conselho Fiscal;
2. Apreciar e votar os Planos de Atividades para 2021;
3. Apreciar e votar alteração aos Regulamentos Internos das Respostas Sociais,
Creche e Pré-escolar;
4. Apreciar e/ou votar outros assuntos apresentados pela Direção ou pela
Assembleia;
5. discutir e votar o Relatório de Contas de 2020 e o parecer do Conselho Fiscal;
6. Apreciar e deliberar acerca de assuntos apresentados pela Direção ou pela
Assembleia.
No mesmo dia foi convocada a Assembleia com os seguintes pontos:
1. Discutir e votar o Relatório de Contas de 2020 e o parecer do Conselho Fiscal;
2. Apreciar e deliberar acerca de assuntos apresentados pela Direção ou pela
Assembleia.

Foi agendada 19 de novembro de 2021 uma assembleia com os seguintes pontos:
1. Apreciar e votar o Orçamento e o Programa de Ação para o ano de 2022, e o
parecer do Conselho Fiscal;
2. Apreciar e votar os Planos de Atividades para 2022;
3. Apreciar e/ou votar outros assuntos apresentados pela Direção ou pela
Assembleia.
9
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5. Atividade Social

Lar Major Rato
Na estrutura do Lar Major Rato temos as Respostas Sociais orientadas para a terceira
idade e necessidades sociais.
Os nossos clientes residentes ao entrarem para a Estrutura Residencial de Pessoas
Idosas (ERPI), entram numa nova realidade com adaptação a novas rotinas e
dinâmicas. Na estrutura do Lar Major Rato, existe a capacidade de criar os laços e
hábitos com flexibilidade adaptados a esta nova realidade. Contam ainda com os
cuidados necessários de saúde e os cuidados básicos necessários para a qualidade de
vida que merecem.
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No Centro de Dia, proporcionamos os mesmos
cuidados que aos clientes de Estrutura Residencial,
exceto a dormida e vigilância noturna.
No Serviço de Apoio Domiciliário, prestamos serviços
de Alimentação, Higiene Pessoal, Habitacional e
Tratamento de Roupas, bem como visitas
domiciliárias.
Temos ainda o Programa de Emergência Alimentar,
que em cooperação com a Segurança Social, que
através do FEAC (Fundo Europeu de Auxílio às
Pessoas mais carenciadas) comparticipa as refeições
a cidadãos e famílias que comprovadamente
demostrem carência económica e alimentar.
Para que tudo seja possível, uma equipa
multidisciplinar estimula os seus clientes com as mais
diversas atividades e cuidados necessários a uma
vida saudável e ativa. Em resumo temos listadas
algumas das atividades e serviços desenvolvidos ao
longo do ano, cumprindo as normas de segurança.







Receção/Integração do cliente na orgânica da Instituição
Consultas Medicina
Cuidados de enfermagem
Fisioterapia
Animação Sociocultural:
 Práticas religiosas, via televisiva e radiofónica
 Comemoração dos aniversários dos clientes
 Celebração do Carnaval
 Dia da Mulher, do Pai e da Mãe
 Celebração do Dia de Páscoa
 Comemoração dos Santos Populares
 Comemoração do dia Internacional do Idoso
 Dia dos Santos
 Magusto
 Participação nos festejos de comemoração de Alcains a
vila
 Época Natalícia internamente
 Diariamente a elaboração de trabalhos manuais diversos
(brindes, ofertas, etc) e atividades lúdico-recreativas
 Atividades Culturais internas
 Atividades expessão musical e dança sénior
 Sessões de Cinema nas instalações da Instituição com
filmes de época.
 Receção de estagiários na Instituição
 Atividades Formativas internas
 Estimulação Cognitiva.
11
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Centro Infantil de Alcains

As Crianças até aos três anos vivem num mundo simples e pouco concreto. Cabe aos
adultos suscitar-lhes o interesse para o mundo exterior, proporcionando-lhes
experiências e ensinamentos positivos inesquecíveis.
No Centro Infantil de Alcains, realizamos atividades de acordo com os objetivos a
atingir, dando a conhecer o conceito de espaço mais abrangente, e estimulando as
suas perceções sociais e o seu lugar num mundo que se vai descomplicando.
Já no Pré-Escolar educar crianças é dizer o que está certo ou errado, é assumir a
criança como elo mais importante, é proteger a criança, é proporcionar-lhe
aprendizagens ao nível cognitivo, linguístico, motor, social e artístico.
Nesta fase a criança já deixa de ser o Eu e começa a tornar-se um entre todos, e cada
um com as suas capacidades vai aprendendo dinamicamente, com originalidade e
inovação, quer individualmente ou em grupo, incutindo valores morais e pessoais,
tornando assim a infância uma parte fundamental para a formação de um adulto.
De modo a atingir estes objetivos de uma forma correta, as Educadoras e as
Ajudantes de Ação Educativa, adequam as suas atividades integradas nas várias
12
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festividades e datas importantes do ano, de forma a serem divertidas e pedagógicas
sem descurar as atividades diárias em sala.

Relembramos que o ano 2021 foi um ano de continuidade de pandemia, estivemos
encerrados por decreto, interrompendo o plano de atividades, mas com o apoio de
esforço de todos conseguimos cumprir as atividades com muita imaginação e
alegrias
Em 2021, descrevemos resumidamente as atividades:















Dia Pai e Dia da Mulher
Páscoa
Dia da Criança
Festa de final de Ano
Receção e acolhimento às Crianças
Reuniões de Pais
Comemoração do Dia Internacional do Idoso
Comemoração Dia Nacional dos Castelos
Dia Mundial da Alimentação, com a confeção
de sopa de legumes e queques de vegetais;
Vendinha de Outono/Magusto, com confeção de
vários doces e pão mostrando aos pais o
resultado, no magusto o lanche foi
confecionado para todas as crianças,
colaboradoras do Centro Infantil e Direção do Lar
Major Rato
Exposição de Halloween (solicitamos a ajuda dos
pais de forma criativa e livre para fazer uma exposição com materiais reciclados com a temática
halloween, todos aderiram ao nosso pedido)
Dia Nacional do Pijama (Viemos todos de pijama para o Centro Infantil fizemos, coreografia da
música alusiva ao dia assim danças livres)
Dezembro- Festa de Natal / sorteio do cabaz de natal
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6 . Enquadramento
Como se previa, 2021 foi um ano de continuação de pandemia, mas também de
esperança com a administração das vacinas contra o vírus SarsCov-2 durante o ano.
As infeções no início do ano ainda nos assolaram de forma violente, obrigando a um
confinamento, que encerrou o Centro Infantil e o encerramento das visitas no Lar.
Obtivemos, para as colaboradoras do Centro Infantil, os apoios da Segurança Social
para o Layoff e também para o Apoio Excecional à Família.
No ano passado, Portugal registou uma variação do PIB de 4,9%, a maior desde 1990
(depois de uma quebra sem precedentes de 8,4% em 2020). Já a taxa de inflação
média aumentou para 1,3%.
Segundo o INE a taxa de desemprego recuou 0,4 pontos percentuais face a 2020,
para os 6,6% em 2021, estando já abaixo do desemprego registado em 2019, o último
ano antes da pandemia.
Para 2022 espera-se um aumento da inflação que em janeiro já contava 3,3%, o que
se reflete no aumento generalizado dos preços em toda a cadeia de valor, que
registou, em janeiro, uma variação homóloga positiva de 14,3%, acelerando face aos
14,1% de dezembro. Segundo o INE, o valor da energia será em 2022 o fator que em
princípio influenciará os valores ao consumidor.
Enquadrado no contexto nacional, o equilíbrio do Lar Major Rato é notório. O Lar
Major Rato, continua a não ter necessidade de se endividar, ao contrário da maioria
das Instituições a nível nacional, e que apesar de terem diminuído, ainda é a única
forma de muitas instituições poderem cumprir o seu objeto social.
Demograficamente o nosso país apresenta poucas alterações, mantendo-se a
tendência do envelhecimento geral da população, representadas nos gráficos
seguintes.
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Estes dados estatísticos da Eurostat, mostram-nos a evolução previsível da
população Portuguesa. Um cenário preocupante em que a evolução da população
caminha para cada vez mais população em idade de reforma e idosos. Sabemos que
as famílias tendem a ser mais pequenas, e um fenómeno a ganhar cada vez mais
importância que é o aumento das famílias unipessoais. Todos estes fatores apontam
para que num estudo recente se projete a necessidade de 155 mil camas de ERPI em
2050, ou seja, cerca de mais 55 mil que a atual capacidade no país. Estes dados
mostram-nos a importância da estrutura do Lar Major Rato.
Os nossos governantes estão cientes desta evolução, pelo que lançaram uma medida
de estímulo da natalidade, lançando o programa de cresces gratuitas para o primeiro
e segundo escalar de calculo interno. As famílias que procuram o Lar Major Rato, são
também abrangidas neste programa, e que aqui encontram todas as comodidades e
apoio necessário para um crescimento evolutivo positivo dos seus filhos.
Temos assim, o dinamismo e a capacidade de dar resposta social aos desafios que
nos estão diariamente a ser apresentados, bem como outros que possam surgir nesta
sociedade em mutação e a uma velocidade que nunca vivemos.

Fonte: INE, Eusostat; OECD – Economic serveys, Eurostat
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7. Evolução da atividade

A atividade do Lar Major Rato divide-se nas seguintes respostas sociais:







Estrutura Residencial Pessoas Idosas
Centro de Dia
Serviço de Apoio Domiciliário
Centro de Convívio
Cantina Social
Centro Infantil
o Creche
o Pré-Escolar

Os seguintes gráficos podemos ter uma ideia da estrutura económica do Lar ao longo dos
últimos 4 anos.
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Evolução das Prestações de Serviços
Estrutura Residencial

2018

2019

2020

2021

811.294,72

870.256,59

890.936,57

900.817,25

Centro de Dia

25.472,25

23.255,41

8.781,23

4.697,18

S Apoio Domiciliário

46.277,08

51.588,24

55.695,53

61.180,60

Centro Infantil

75.757,88

80.701,23

61.574,79

60.806,37

C. Convívio

4.255,00

5.750,00

2.835,00

2.400,00

Cantina Social

1.628,00

1.589,00

2.178,97

1.453,00

964.684,93

1.033.140,47

1.022.002,09 1.031.354,40

Comparticipação Acordos Cooperação Segurança Social
Estrutura Residencial

2018

2019

2020

2021

510.328,90

513.127,58

533.411,80

568.563,57

Centro de Dia

13.351,72

13.764,38

15.147,35

13.384,00

S Apoio Domiciliário

53.600,65

60.286,94

67.978,97

68.021,10

162.097,35

179.931,99

210.001,41

216.177,37

-

-

-

13.639,24

C. Convívio

29.061,12

20.080,16

31.130,88

32.250,24

Cantina Social

17.174,50

10.697,50

13.005,00

11.565,00

785.614,24

797.888,55

870.675,41

923.600,52

Centro Infantil
Mensalidades 1º 2º Escalão
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Na análise destes gráficos podemos verificar a rubrica das comparticipações do 1º e
2º escalão, que corresponde à transferência da Segurança Social relativa ás
mensalidades das crianças abrangidas pela medida da gratuitidade das Creches.
Do peso da faturação das variadas respostas sociais, podemos destacar um aumento
na procura de Apoio Domiciliário e a descida da importância da faturação do Centro
de Dia, espelho do ajustamento social em que vivemos, em que as pessoas preferem
ficar em casa contando com apoio dos serviços prestados nesta resposta social.
Estes valores mostram que o Lar Major Rato está alinhado com o contexto social, e
preparado estruturalmente para novas necessidades sociais que se possam modificar
no contexto socioeconómico atual.
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8. Política de Investimentos

O objeto das IPSS é prestar cuidados sociais no geral. As instituições da chamada
economia social, devem ser geridas de modo a gerar dividendos para investimento
em equipamentos que permitam melhorar a qualidade do serviço prestado nas mais
variadas formas em que se possam enquadrar, preparando o futuro a novas
necessidades evolutivas.
No Centro Infantil, procedemos a intervenções de reparação e melhoramento de
espaços.

19
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9.Recursos Humanos

Consideramos os Recursos Humanos um investimento e uma mais-valia, pela natureza
social e humana das atividades desenvolvidas, prestada a pessoas por pessoas. A
componente humana nas IPSS, e no Lar Major Rato em particular, são valorizadas pelas
qualidades intrínsecas como humanidade, interação social, comportamento e
conhecimento. São estas maioritariamente as qualidades que fazem a diferença entre
instituições.

Quadro Interno 2021
Diretora Técnica
Diretora Pedagógica
Assistentes Sociais
Contabilista Certificado
Fisioterapeuta
Animador/a Social
Administrativo
Encarregadas
Ajudantes de Acão Direta
Auxiliares de Serviços Gerais
Roupeiras
Cozinheiras
Ajudantes de Cozinha
Encarregado de Manutenção
Educadoras de Infância
Ajudantes de Acão Educativa
Empregado de Armazém
Assist. Operacionais Seg-Social
Total

1
1
2
1
1
1
3
3
23
29
4
3
6
1
6
5
1
91
5
96

Externo 2021
Médicos
Enfermeiros
Prof. Música
Esteticista
Voluntariado Caneleireiro

Total Geral

2
8
1
1
2
14

110
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65000
55000
45000
35000
25000

64,00%
62,00%
60,00%
58,00%
56,00%
2019

2020

Custos de Pessoal

Externos

Importância Custos de Pessoal

1.250.000,00
1.200.000,00
1.150.000,00
1.100.000,00
1.050.000,00
1.000.000,00

2019

2019

2021

2020

2021

Valorização:
O colaborador ao obter novos conhecimentos, técnicas e estar mais preparado para o
dia-a-dia de trabalho fará com que tenha um nível mais alto de confiança e adote um
ponto de vista mais positivo em todos os momentos. A equipa fica mais flexível,
adaptável e confiante, melhorando os índices de motivação e correspondente
aumento de produtividade.
Aprender no ambiente de trabalho, favorece o relacionamento na Instituição ficando
mais descontraído e responsável.
Os nossos colaboradores participaram em formações correntes de nível técnico e
contabilístico/fiscal.
Rotação:
Com o diminuir da taxa de desemprego e com o aumento dos apoios sociais, tem-se
tornado mais difícil a contratação de colaboradores, quer além da redução de mão-deobra disponível no mercado, mas também o próprio mercado de trabalho está mais
competitivo o que aumenta a rotação de trabalhadores.
Absentismo:
Em 2021 o absentismo ainda que em ano de pandemia abrandou. Apesar do aumento
de dias de isolamento profilático, diminuíram as baixas médicas e as ausências não
remuneradas que inclui o layoff.

Baixa Médica
Licença Maternidade
Assistencia Familiar
Acidentes de Trabalho
Ausência Remunerada
Ausência não Remuneradas
Licença Casamento
Isolamento Profilático

2018
2.929
170
33
84
3
67
15

2019
1.827
274
19
131
4
99

2020
3.091
58
50
61
1
932

3.301

2.354

68
4.261

2021
2.645
134
124
236
3
490
6
93
3.731
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Estrutura Etária:
Analisando as idades dos nossos recursos humanos, consideramos uma estrutura
experiente, em que o maior número de colaboradores/as se situa na faixa etária dos 30 aos
59. Certo que temos colaboradores em idade de reforma, mas existe uma natural
substituição e rotação de colaboradores/as que conseguem colmatar estas saídas quando
ocorrerem.

10.Situação Patrimonial
Existem várias formas de verificar a situação patrimonial de uma entidade. De uma
forma simples consegue-se através do cálculo da soma entre os Bens e Direitos,
retirando as Obrigações.
Num resumo, podemos ver esses valores e sua importância na avaliação anual do
Lar Major Rato.
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Nos próximos quadros apresentamos o Balanço e Demonstração de Resultados sob
uma perspetiva funcional, seguido de rácios que ajudam a verificar a saúde
económica e financeira do Lar Major Rato.

Resumo Balanço

2020

%

2021

%

Activo Não Corrente
Activos Fixos Tangíveis

1.221.251,35

Investimentos Financeiros

13.931,75

Total Activo Não Corrente 1.235.183,10

63,19% 1.223.183,91
0,72%

59,02%

18.984,63

0,92%

63,91% 1.242.168,54

59,93%

Activo Corrente
Inventários

32.682,29

1,69%

17.638,12

0,85%

Clientes

12.146,12

0,63%

10.589,85

0,51%

Estado e Outros entes Públicos

6.221,85

0,32%

3.358,47

0,16%

32.965,25

1,71%

31.642,01

1,53%

3.213,20

0,17%

3.532,86

0,17%

Outros Activos Financeiros

240.048,00

12,42%

340.056,00

16,41%

Caixa e Depósitos Bancários

370.222,87

19,16%

423.656,65

20,44%

697.499,58

36,09%

830.473,96

40,07%

Outras Contas a Receber
Diferimentos

Total Activo Corrente

Total do Activo ( Líquido) 1.932.682,68 100,00% 2.072.642,50 100,00%
Fundos Patrimoniais e Passivo
Fundos Patrimoniais
Fundos
Excedentes Técnicos

675.974,50
0,00

43,52%
0,00%

675.974,50
0,00

38,55%
0,00%

Resultados Transitados

667.855,70

23,62%

710.831,40

40,54%

259.650,70

19,58%

194.681,21

11,10%

80,43% 1.581.487,11

76,30%

Outras Variações nos fundos patrimoniais
Fundos Patrimoniais

1.554.367,18

Resultado Líquido do Período

48.399,47

Total do Capital Próprio 1.602.766,65

2,12%

172.028,03

2,12%

82,55% 1.753.515,14

78,42%

Passivo
Passivo Não Corrente
Total Passivo Não Corrente

0,00

0,00%

0,00

0,00%

75.466,96

3,62%

46.589,05

3,62%

7.996,98

0,59%

7.425,98

0,59%

23.225,81

1,42%

34.830,82

1,42%

Passivo Corrente
Fornecedores
Adiantamento de Clientes
Estado e Outros entes Públicos
Outras Contas a Pagar

223.227,28

9,09%

230.281,51

9,09%

Total Passivo Corrente

226.944,16

14,61%

226.944,16

14,61%

Total do Passivo

329.917,03

11,94%

319.127,36

11,94%

Total do Capital Próprio e do Passivo 1.932.683,68 100,00% 2.072.642,50 100,00%

No quadro seguinte os valores dos Réditos e Gastos, que demostram de uma forma
resumida como permitiram alcançar o resultado positivo, verificado em 2021.
Em termos da atividade corrente este valor está visível na rubrica de Outros
Rendimentos e Ganhos no mapa seguinte.
Os Gastos com o Pessoal situam-se na média nacional, acima dos 50%, que resulta
numa tendência de crescimento de “custos de produção de serviços” seja superior
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às empresas do resto da economia, por dois motivos, não se pode substituir um
cuidador por uma máquina nem a evolução das remunerações pode ser inferior ao
do resto da economia.
Os subsídios aumentaram o peso na estrutura de réditos, devido a atualização
excecional do protocolo em 2021. Chamar atenção que para a rubrica de outros
rendimentos e ganhos com um peso de 4,28% na estrutura dos réditos. Este valor
deve-se essencialmente a um donativo avultado recebido.

Réditos

2020

Vendas e prestação de Serviços

%

1.030.774,37

Subsídios,
doações
e legados
à exploração
Variação Nos
Inventários
da Produção
Outros Rendimentos e Ganhos
Juros, Div. e Outros Rend. Similares

2021

%

52,63% 1.040.987,20

48,91%

897.584,69
0,00

45,83%
0,00%

996.261,17
0,00

46,81%
0,00%

29.779,10

1,52%

91.109,38

4,28%

255,50

0,01%

129,49

0,01%

100% 2.128.487,24

100%

Total 1.958.393,66

Gastos
Custo das Matérias Consumidas

388.397,67

Fornecimentos e Serviços Externos

307.425,23

Gastos com Pessoal

1.146.401,33

Gastos de Depreciação e de Amortização
Outros Gastos e Perdas

20,34%

411.338,79

21,03%

16,10%

257.051,87

13,14%

60,02% 1.221.005,12

62,41%

66.126,62

3,46%

66.158,93

3,38%

1.593,19

0,08%

739,91

0,04%

0,00%

88,05

0,00%

Juros e gastos similares suportados

Total 1.909.944,04 100,00% 1.956.382,67 100,00%
Resultados Antes de Impostos
Imposto sobre o Rendimento
Resultados Liquidos

48.449,62

0,00%

172.104,57

0,00%

0,00
48.449,62

0,00%

76,54

0,00%

2,47%

172.028,03

8,08%

Os números apresentados podem resumir-se nos seguintes indicadores e rácios de
análise.
Indicadores de Gestão
Vendas e Prestação de Serviços
Resultados Líquidos
Cash-Flow
Capital Social

2020

2021

1.030.774,37 1.040.987,20
48.399,47

172.028,03

114.526,09
675.974,50

238.186,96
675.974,50

Activo Total Liquido

1.932.682,68 2.072.642,50

Activo Fixo

1.235.183,10 1.242.168,54

Capitais Permanentes

1.602.766,65 1.753.515,14

Fundo Maneio ( Sentido Lato)
Fundo Maneio ( Sentido Restrito)
Margem de Lucro

381.515,30
334.901,26

530.331,23
493.708,48

2,51%

8,44%
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Análise Económica/Financeira
Rentabilidade Bruta dos Serviços
Rendibilidade Financeira
Rentabilidade Económica
Rentabilidade Líquida das Vendas
Rotação Capital Próprio
Rotação Activo Fixo
Rotação Activo Circulante
Prazo Médio Cobrança ( Dias )
Prazo Médio Pagamentos ( Dias )
Rotação Fornecedores
Prazo Medio de Existências
Rotação Existências
Autonomia Financeira
Grau de Dependência
Solvabilidade
Liquidez Geral

2020
79,86%
3,02%
2,50%
2,51%
120,31%
1,56
2,76
2
33
3.983
30
4.278
82,93%
17,07%
4,86
2,11

2021
79,81%
9,81%
8,30%
8,44%
116,18%
1,64
2,45
2
21
6.198
15
8.396
84,60%
15,40%
5,49
2,60

O Lar Major Rato, tal como todas as instituições a operar no setor social, depende
de uma grande percentagem das comparticipações do Estado e das suas
transferências de responsabilidades. A ausência de empréstimos bancários, permite
que o LMR não recorra a outro tipo de atividades que não sejam as que estão
descritas no seu objeto social, podendo concentrar todo o potencial nestas
atividades.

11.Situação
Contributiva e Fiscal
O Lar Major Rato está enquadrado em sujeito passivo de IRC e IVA, com atividades
isentas.
Tem perante a Autoridade Tributária, obrigações fiscais declarativas e de retenção
de IRS dos sujeitos passivos que ao Lar Major Rato prestam serviços profissionais,
quer como dependentes ou independentes. Em relação à Segurança Social temos o
dever de declarar e entregar os descontos dos nossos colaboradores e colaboradoras
no nosso quadro de pessoal.
Todas as nossas obrigações tributárias estão cumpridas.
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12.Covid-19
Atravessamos um dos momentos mais impactantes da nossa geração. Começou em
2020 e estender-se-á por um prazo indefinido.
Esta pandemia obrigou a uma resposta por parte do Governo com a tomada de medidas
de mitigação e contenção da pandemia que está a trazer o mais variado tipo de
consequências ao país.
Iniciamos o ano com sem visitas e recuperando do surto. Encerramos a Creche e PréEscolar no início do ano aplicando os decretos do confinamento.
Na nossa realidade em particular, ao longo do ano de 2021, foram administradas as
vacinas, o que nos deu algum alento para o regresso a rotinas sempre respeitando as
nossas normas de segurança, ainda que distantes do desejado.
Aproveitando o descanso que a pandemia deu e aproveitando o facto de estarmos
vacinados, fizemos atividades compatíveis e com regras de segurança, como uma visita
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à Santa Apolónia, a celebração do São João entre colaboradores e utentes, e também
uma participação na celebração do aniversário de Alcains a vila.

Seguimos todos os preceitos iniciados em 2020, aperfeiçoando e implementando novas
dinâmicas internas ajustadas à evolução pandémica.
Durante mais um ano de pandemia, incentivamos as atividades internas, para que ainda
que confinados, motivassem o convívio entre todos e proporcionando momentos
felizes.
Com as medidas de mitigação, com a vacinação completa e com a evolução da pandemia
no geral, esperamos que o ano de 2022 este capítulo não seja incluído.
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13.Factos Relevantes
Ocorridos Após o
Fecho do Período
A partir de 01 de janeiro de 2022 o salário mínimo sobe para 705,00, que irá ter como
consequência um aumento importante dos custos com o pessoal, já previsto no
orçamento para 2022.

14. Aplicação de
Resultados
A nossa Instituição não tem como fim a obtenção de lucro, mas sim a obtenção de
meios para investimentos futuros em melhoria das condições dos nossos residentes,
utilizadores das nossas respostas sociais e das condições de trabalho na nossa
Instituição. Por isso propõe a direção que se apliquem os resultados em Resultados
Transitados.
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15. Agradecimentos

Os nossos agradecimentos aos colaboradores, utentes e suas famílias, aos associados
e aqueles que despenderam algumas das suas economias para fazer um donativo ao
lar.
Agradecimentos aos que nos concederam o Benefício da consignação do IRS.
Agradecemos às voluntárias do Salão de Cabeleireiros Infante, pelo serviços de
cabeleireiro prestados aos nossos utentes de ERPI.
Agradecemos também à Segurança Social, Câmara Municipal de Castelo Branco,
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco e outras Instituições Oficiais que connosco
colaboraram.
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Demonstrações
Financeiras
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Balanço
Notas

2021

2020

1.221.251,35

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

5

1.223.183,91

Investimentos financeiros

14

18.984,63

13.931,75

1.242.168,54

1.235.183,10

Ativo corrente
Inventários

7

17.638,12

32.682,29

Clientes
Estado e outros Entes Públicos

15
21

10.589,85
3.358,47

12.146,12
6.221,85

Outras contas a receber

16

31.642,01

32.965,25

Diferimentos

16

3.532,86

3.213,20

Outros Ativos financeiros

17

340.056,00

240.048,00

Caixa e depósitos bancários

18

423.656,65

370.222,87

830.473,96

697.499,58

2.072.642,50

1.932.682,68

Fundos

675.974,50

675.974,50

Resultados transitados

710.831,40

667.855,70

Total do Ativo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais

Outras variações nos fundos patrimoniais

19

Resultado Líquido do período
Total do fundo do capital

194.681,21

210.536,98

1.581.487,11

1.554.367,18

172.028,03

48.399,47

1.753.515,14

1.602.766,65

PASSIVO
Passivo não corrente
-

-

Passivo corrente
Fornecedores

20

Adiantamentos de clientes

15

7.425,98

7.995,98

Estado e outros Entes Públicos

21

34.830,82

23.225,81

Outras contas a pagar

16

230.281,51

223.227,28

Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

46.589,05

75.466,96

319.127,36

329.916,03

319.127,36

329.916,03

2.072.642,50

1.932.682,68

Alcains, 1 de Março 2022
Direção

Contabilista Certificado
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Demonstração dos Resultados por
Naturezas
RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

2021

2020

1.040.987,20

1.030.774,37

Vendas e serviços prestados

8

Subsídios, doações e legados à exploração

10

996.261,17

897.584,69

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

7

(411.338,79)

(388.397,67)

Fornecimentos e serviços externos

22

(257.051,87)

(307.425,23)

Gastos com o pessoal

12

(1.221.005,12)

(1.146.401,33)

Outros rendimentos e ganhos

23

Outros gastos e perdas

24

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

5

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

91.109,38
(739,91)

114.320,74

(66.158,93)

(66.126,62)

172.063,13

48.194,12
255,50

25

129,49

Juros e gastos similares suportados

25

(88,05)

Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

172.104,57
11

(1.593,19)

238.222,06

Juros e rendimentos similares obtidos

Resultados antes de impostos

29.779,10

48.449,62

(76,54)
172.028,03

(50,15)
48.399,47

Alcains, 1 de Março 2022
Direção

Contabilista Certificado
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Demonstração dos Resultados por Funções
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados

Estrutura
Residencial
para Pessoas
Idosas
910.450,05

Apoio
Domiciliário

Centro de Dia

Centros de
Convivio de S.
José e Nª Sª
Conceição

Cantinas Socias Centro Infantil
2020

1.040.987,20

1.030.774,37

61.180,60

4.697,18

2.400,00

1.453,00

(1.216.990,31)

(103.702,52)

(13.396,53)

(24.304,52)

(22.089,39)

(251.860,64) (1.632.343,91) (1.534.799,00)

Resultado bruto

(306.540,26)

(42.521,92)

(8.699,35)

(21.904,52)

(20.636,39)

(191.054,27)

(591.356,71)

(504.024,63)

Outros rendimentos
Gastos de distribuição
Gastos administrativos
Gastos de investigação e desenvolvimento
Outros gastos

708.227,62

71.033,70

14.018,23

35.262,84

11.565,00

247.392,65

(267.610,66)

(12.203,06)

(2.448,56)

(3.251,08)

(1.212,31)

(36.475,73)

1.087.500,04
(323.201,40)

927.619,29
(373.542,45)
(1.602,59)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

133.327,39

Custo das vendas e dos serviços prestados

Gastos de financiamento (líquidos)

60.806,37

2021

(749,31)

(749,31)
16.308,72

2.870,32

10.107,24

(10.283,70)

19.862,65

(88,05)

Resultados antes de impostos

133.239,34

Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

(88,05)
16.308,72

2.870,32

10.107,24

(10.283,70)

19.862,65

(76,54)
133.162,80

172.192,62

172.104,57
(76,54)

16.308,72

2.870,32

10.107,24

(10.283,70)

19.862,65

172.028,03

48.449,62
48.449,62
(50,15)
48.399,47

Alcains, 1 de Março 2022
Direção

Contabilista Certificado
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Demonstração dos Fluxos de
Caixa
RUBRICAS

2021

2020

1.030.470,67

1.016.720,71

Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos de subsídios
Pagamentos de apoios
Pagamentos de bolsas
Pagamento a fornecedores

(647.216,22)

(651.665,61)

Pagamentos ao pessoal

(856.344,99)

(772.735,54)

(473.090,54)

(407.680,44)

Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

(50,15)

(56,90)

589.682,55

720.179,00

116.541,86

312.441,66

(63.108,08)

(76.072,10)

(63.108,08)

(76.072,10)

Fluxos de caixa das actividade de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros Ativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros Ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções do fundo
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

-

-

53.433,78

236.369,56

Caixa e seus equivalentes no início do período

370.222,87

133.853,31

Caixa e seus equivalentes no fim do período

423.656,65

370.222,87

Efeito das diferenças de câmbio

Alcains, 1 de Março 2022
Direção

Contabilista Certificado
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Anexo
1. Identificação da Entidade
Lar Major Rato, é uma Instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de IPSS,
NIF 501 392 408, com sede em Rua Major Rato, nº 35, 6005 – 076 Alcains. Tem como
atividade:

. Apoio Social a Pessoas Idosas com Alojamento (CAE 87301)
. Apoio Domiciliário (CAE 88990)
. Centro de Dia (CAE 88101)
. Centros de Convívio S. José e N. Sr.ª da Conceição (CAE 88990)
. Programa de Emergência Alimentar (CAE 88990)
. Centro Infantil (CAE 85100)

2. Referencial Contabilístico de Preparação das
Demonstrações Financeiras
Em 2020, as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da
continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e
de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do
Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) em vigor à data de 31/12/2018.
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotadas a 31 de dezembro de
2019 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2020.

3. Principais Políticas Contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das
Demonstrações Financeiras foram as seguintes:
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3.1. Bases de Apresentação
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de
Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1. Continuidade:
Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade
continuará a operar no futuro previsível, assumindo não haver a intenção
nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das
suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este
pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas
sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade
de cumprir os seus fins.

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):
Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos
quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de
reconhecimento
de acordo
com
a estrutura
conceptual,
independentemente do momento do pagamento ou do recebimento)
sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações
financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre
os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e
gastos são registados nas respetivas contas “Devedores e credores por
acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.3. Consistência de Apresentação
As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o
outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos
que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na
natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas
neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e relevante.

3.1.4. Materialidade e Agregação:
A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A
materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A
informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as
decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas
demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são
materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas
demonstrações financeiras sendo materialmente relevantes serão
discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5. Compensação
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Devido à importância dos ativo e passivos serem relatados separadamente,
assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser
compensados.

3.1.6. Informação Comparativa
A informação comparativa deve ser divulgava, nas Demonstrações
Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da
Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a
efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e
de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas
contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação
devem ser divulgadas, tendo em conta:
a) A natureza da reclassificação;
b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;
c) Razão para a reclassificação.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração
3.2.1.

Ativos Fixos Tangíveis

Os “ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou
de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade
acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui
o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades
necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para
operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos
de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos
locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a
incorrer.
Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se
mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao
valor pelo qual figuravam na contabilidade.
As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e
reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são
incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos
futuros adicionais.
As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser
utilizados, pelo método da linha reta de produção em conformidade com o
período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil
estimada descritos na seguinte tabela:
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Descrição
Terrenos e recursos naturais

Vida útil estimada (anos)
N.a

Edifícios e outras construções

10 a 50

Equipamento básico

2 a 15

Equipamento de transporte

2 a 10

Equipamento biológico

n.a.

Equipamento administrativo

2 a 10

Outros Ativos fixos tangíveis

n.a.

As mais ou menos valias provenientes da venda/abates de ativos fixos
tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a
quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontram
espelhadas na Demonstração dos Resultados, nas rubricas “Outros
rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.

3.2.2.

Bens do património histórico e cultural

Os “Bens do património histórico e cultural” encontram-se valorizados pelo
seu custo histórico. Os bens que foram atribuídos à Entidade a título gratuito
encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão
segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do dador.
O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título
oneroso, sejam contabilizados pela primeira vez e seja impossível
estabelecer o seu custo histórico devido à perda desses dados. Esta
mensuração também efetuada para os bens cujo valor de transação careça
de relevância devido ao tempo transcorrido desde a sua aquisição ou devido
às circunstâncias que a rodearam.
As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta “Variações nos
fundos patrimoniais”
As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e
somente gerarem aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do
bem ou ainda um acréscimo da sua vida útil. Sempre que estes acréscimos
não se verifiquem, estas manutenções e reparações são registadas como
gastos do período.
Os bens que são incorporados nas instalações ou elementos com uma vida
útil diferente do resto do bem, têm um tratamento contabilístico diferente
do bem no qual são incorporados, estando registados numa conta com
denominação adequada dentro do ativo.
Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil
concreta destes bens, estes não são depreciáveis. No entanto a entidade tem
em conta a capacidade de gerarem benefícios económicos futuros e os meios
técnicos necessários para a conservação e manutenção.
As incorporações a estes bens são depreciáveis, sendo calculadas assim que
os bens estejam em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta
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em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de
bens.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil
estimada.
3.2.3.

Propriedades de Investimento

Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter
rendimento e/ou valorização do capital. Estes ativos não se destinam à
produção de bens ou aos fornecimentos de serviços. Também não se
destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da atividade
corrente dos negócios.
As “Propriedades de Investimento” são registadas pelo seu justo valor
determinado por avaliação anual efetuada por Entidade especializada
independente. São reconhecidas diretamente na Demonstração dos
Resultados, na rubrica “Aumentos/reduções de justo valor”, as variações no
justo valor das propriedades de investimento.
Só após o início da utilização dos ativos qualificados como propriedades de
investimento é que são reconhecidos como tal. Estes são registados pelo seu
custo de aquisição ou de produção na rubrica “Propriedades de investimento
em desenvolvimento” até à conclusão da construção ou promoção do ativo.
Assim que terminar o referido período de construção ou promoção a
diferença entre o custo de construção e o justo valor é contabilizada como
“Variação de valor das propriedades de investimento”, que tem reflexo direto
na Demonstração dos Resultados
As despesas com manutenção, reparação, seguros, Imposto Municipal sobre
Imóveis, entre outros que decorram da utilização, são reconhecidas nas
respetivas rubricas da Demonstração dos Resultados. No entanto as
benfeitorias que se prevê gerarem benefícios económicos futuros acrescem
ao valor das Propriedades de Investimento

3.2.4.

Ativos Intangíveis

Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição,
deduzido das depreciações e de eventuais perdas por imparidade
acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles
advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos
possam ser mensurados com fiabilidade.
São registadas como gastos do período as “Despesas de Investigação”
incorridas com novos conhecimentos técnicos.
As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade
demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar inicio à
sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar
benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios,
são registados como gastos do período.
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3.2.5. Investimentos financeiros

Temos contabilizado como investimentos financeiros, os Fundos de
Reestruturação do Setor Solidário e Fundo de Compensação do Trabalho:
. O Fundo de Reestruturação Setor Solidário é constituído por 0,5% das
transferências do Estado para Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS). O objetivo deste fundo é depois ser utilizado para a
reestruturação ou a resolução de problemas de sustentabilidade financeira
em que algumas das entidades do setor social possam estar colocadas.
. O Fundo de Compensação do Trabalho é um fundo autónomo financiado
pelas empregadoras de capitalização individual destinado ao pagamento
parcial, até ao valor de 50%, da compensação por cessação do contrato de
trabalho dos colaboradores, calculado por 0.925% do salário dos
colaboradores com contrato a partir de 01 de outubro de 2013.
3.2.6. Inventários

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao custo
histórico.
Os custos de compra incluem o preço de compra, custos da compra e
impostos, subtraindo o valor de descontos comerciais, abatimentos e
semelhantes, bem como o valor previsível do valor de imposto a recuperar
da autoridade tributária, no caso particular do Lar Major Rato.
Os Inventários que o Lar Major Rato detém, podem distinguir-se em Géneros
Alimentares, Material Clínico; Medicamentos; Material de Higiene e
Conforto e Lúdico.
3.2.7. Instrumentos Financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se
tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.
Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:


Clientes/Utentes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo
seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando
estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável
líquido.
As prestações de clientes são realizadas em condições normais e os
pagamentos são efetuados no início do mês.


Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e
regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações
reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.


Caixa e Depósitos Bancários
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A rubrica “Caixa e depósitos bancários” incluí caixa e depósitos bancários de
curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco
significativo de flutuações de valor.


Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são
contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.8. Financiamentos Obtidos
 Empréstimos obtidos
Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor
nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os
“Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período,
constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos
similares suportados”.
 Locações
Os contratos de locações (leasing) são classificados como:
o

o

Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos,
de forma substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse
do ativo sob o qual o contrato é realizado; ou
Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das
locações financeiras.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas
contabilísticas e erros
Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas
contabilísticas.

5. Ativos Fixos Tangíveis
No período de 2020, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património,
histórico, artístico e cultural” e “Ativos fixos tangíveis”
A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia
escriturada no início e no fim do período de 2021, mostrando as adições, os abates e
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alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com
o seguinte quadro:
Saldo em
01-Jan-2021
Custo
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Total
Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis
Total

Aquisições
/ Dotações

Abates

139.239,63
1.517.163,54
769.062,39
153.758,20
59.159,42
96.700,61
2.735.083,79

66.786,60
1.304,89
68.091,49

(82.608,91)
-

553.598,34
744.701,04
129.273,85
53.054,11
33.205,10
1.513.832,44

44.889,04
4.122,40
6.386,79
4.854,59
5.906,11
66.158,93

(82.608,91)
-

(82.608,91)

(82.608,91)

Transferências

Saldo em
31-Dez-2021

Revalorizações

-

-

139.239,63
1.583.950,14
769.062,39
71.149,29
60.464,31
96.700,61
2.720.566,37

-

-

598.487,38
748.823,44
53.051,73
57.908,70
39.111,21
1.497.382,46

6. Custos de Empréstimos Obtidos
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente
reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.
Em 31 de Dezembro de 2021, o Lar Major Rato, não tem nenhum processo de
empréstimo obtido, consequentemente não apresenta gasto referente.

7. Inventários
Em 31 de Dezembro de 2021 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores
que nos permitem juntamente com as compras calcular o Custo das Mercadorias
Vendidas e Matérias Consumidas.
A diminuição das rúbricas Géneros Alimentares, Limpeza Higiene e Conforto, é
resultado do regresso à normalidade na política de gestão de stocks.

42

Relatório de Gestão e Contas em 31 de dezembro de 2021
Lar Major Rato

Cálculo do CMVMC
Existência inicial
Compras
Reclassificações e regularizações
Existência Final
CMVMC

Inventário

2021

2020

32.682,29

20.878,98

402.498,61

405.278,99

-6.203,99

-4.078,01

17.638,12

32.682,29

411.338,79

389.397,67

2021

2020

Géneros Alimentares

3.741,52

11.008,53

Material Clinico

5.983,46

5.983,46

Limpeza Higiene e Conforto

7.191,54

15.145,59

Outro Material

722,09

544,71

17.638,61

32.682,29

8. Rédito
Em 2021 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição
Vendas
Prestação de Serviços
Quotas dos utilizadores
Quotas e Jóias
Total

2021

2020

1.040.987,20

1.030.774,37

1.028.954,40

1.020.859,09

12.032,80

9.915,28

1.040.987,20

1.030.774,37

9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes


Provisões

Nos períodos de 2019, não ocorreram movimentos referentes a provisões.
 Passivos contingentes
Não existem obrigações passadas que possam comprometer o resultado
futuros incertos que não resultem totalmente do controlo da
Instituição, nem de obrigações presentes que resultem dos
acontecimentos passados.


Ativos contingentes
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Não existem valores de serem relatados, por não existirem eventos
futuros incertos que não resultam totalmente do controlo da
Instituição.

10. Subsídios do Governo e apoios do Governo
A 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas
de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”. Salientar que os apoios ao Covid-19
se dividem em 13.425,03 de layoff e apoio parental, 4.000,00 de apoio equipamento
proteção individual e também com 22.393.99 de medida de incentivo à atividade.
Ainda nesta rubrica um subsidio extraordinário concedido pela Câmara Municipal de
Castelo Branco.
Descrição

2021

Subsídios a Apoios do Governo

2020

993.472,67

897.584,69

923.600,52

870.675,41

IEFP

10.503,13

6.595,44

Autarquias

19.550,00

-

Apoio Extraordinário Covid
Compensação aumento RMN

39.819,02

20.313,84

2.788,50

-

996.261,17

897.584,69

Acordo Cooperação com a Seg. Social

Total

11. Imposto sobre o Rendimento
A atividade da Instituição está isenta de impostos sobre o rendimento, sendo que a
venda de energia elétrica não é uma atividade isenta quer de IVA e de IRC. Em
relação ao IVA esse valor é liquidado pela entidade adquirente, ao contrário do IRC
que é da responsabilidade da entidade fornecedora da energia, neste caso o Lar
Major Rato com o cálculo do valor em 2021 de 76,54 euros.

12. Benefícios aos empregados
Os órgãos sociais do Lar Major Rato não auferem qualquer remuneração, de acordo
com os estatutos.
O número de colaboradores com influência nos gastos com o pessoal da Instituição
são:
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Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
Apoio Domiciliário
Centro de Dia
Centro de Convivio
Cantinas Sociais
Centro Infantil
Quadro Lar Major Rato
Total
Quadro Segurança Social

2021
71
3
1
2
3

2020
67
3
2
2
3

11
91
4

10
87
5

A estes temos ainda que somar os colaboradores da Segurança Social que apesar de
não terem ligação direta com o Lar Major Rato em termos de vínculo laboral, a
Segurança Social retém anualmente os seus custos nos pagamentos das transferências
dos acordos de cooperação.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição
Remunerações ao Pessoal
Encargos sobre as Remunerações
Segurosde Acidentes no Trabalho e
Doenças Profissionais
Outros Gastos com o Pessoal

2021

2020

991.502,42
212.440,24

945.632,65
183.872,32

9.593,58
7.468,88
Total 1.221.005,12

8.806,44
8.089,92
1.146.401,33

13. Divulgações exigidas por outros diplomas legais
A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do
Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.
Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro,
informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra
regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

14. Investimentos Financeiros
Descrição

2021

2020

Outros Investimentos Financeiros
Fundo de Reestruturação do Setor Solidário
Fundo de Compensação do Trabalho

1.453,05

1.453,05

17.531,58

12.478,70

18.984,63

13.931,75

Perdas por Imparidade Acumuladas

Total
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15. Clientes e Utentes

Descrição
Clientes e Utentes c/c
Estrutura Residencial
Centro de Dia
Apoio Domiciliário
PEA - Cantinas Sociais
Centro Infantil
Adiantamento de Clientes
Cauções
Total

2021

2020

702,12
350,00
6.089,39
346,00
3.102,34
10.589,85

3.280,21
861,79
4.849,43
210,00
2.944,69
12.146,12

7.425,98

10.963,98

10.589,85

12.146,12

O valor das cauções contabilizadas pagas pelos clientes até fevereiro de 2013, vão
sendo devolvidas sempre que deixe de existir um vínculo entre a Instituição com o
utente.

16. Outras contas a Receber e a Pagar e Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica Diferimentos englobava os seguintes
saldos:

Descrição
Diferimentos
Seguros
Outros Diferimentos
Total

2021

2020

3.532,86

3.213,20
58,70
3.271,90

3.532,86

Em Outras contas a pagar apuraram-se os seguintes valores
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Descrição
Pessoal
Remunerações a pagar
Credores por acréscimos de gastos
Remunerações a liquidar
Eletricidade, água e comunicações
Serviços Prestados
Centro Infantil
Outras despesas diferidas
Penhoras de Vencimento

Outros devedores e credores
Outros devedores e credores
Segurança Social - Apoios Covid
Total

2021

2020

840,28
840,28

1.663,87
1.663,87

36.621,64
4.517,25

34.179,66
6.385,69

171.655,63
11.078,21
255,80
224.128,53
224.968,81

136.655,63
36.748,88
302,56
214.272,42
215.936,29

4.274,25
1.038,45
5.312,70
230.281,51

3.290,99
4.000,00
7.290,99
223.227,28

Em Outras contas a receber, os seguintes:

Descrição
Devedores por acrescimo de rendimentos
Centro Infantil
Total

2021

2020

28.906,55
28.906,55

28.906,55
28.906,55

17. Outros Ativos Financeiros
Em outros ativos financeiros, Depósitos a Prazo, temos os seguintes valores.

Descrição

2021

Depósitos a prazo
Total

2020

340.056,00

240.048,00

340.056,00

240.048,00

18. Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2020, encontrava-se
com o seguinte saldo:
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Descrição

2021

Caixa
Depósitos à ordem
Total

2020

7.584,53

9.077,52

416.072,12

361.145,35

423.656,65

370.222,87

19. Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:
Outras variações nos fundos patrimoniais

Saldo em
31-Dez-2021

Saldo no inicio do ano

210.536,98

PIDDAC

(12.193,53)

Proder - Subprograma 3

(3.662,24)

Saldo no final do ano

194.681,21

20. Fornecedores
Em Fornecedores temos esta discriminação:

Descrição
Fornecedores c/c
Total

2021

2020

46.589,05
46.589,05

75.466,96

75.466,96

O prazo de pagamentos a fornecedores é de 30 dias, antecipando em casos que
possamos beneficiar de descontos de pronto pagamento. O valor mais baixo deve-se
sobretudo à normalidade dos stocks este ano, em comparação com o mês de
dezembro do ano anterior, que tivemos por motivos de força maior aumentar
consideravelmente o stock.
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21. Estado e Outros Entes Públicos
A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

Descrição
Ativo
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

2021

Total
Passivo
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Colectivas (IRC)
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas
Singualres (IRS)
Segurança Social
FCT e FGCT
Total



2020

3358,47
3.358,47

6.221,85
6.221,85

76,54

50,15

7.500,50

5.179,12

26.802,11
451,67
34.830,82

17.936,89
59,65
23.225,81

Ativo
Valores a receber de 50% de IVA referente a Investimentos e à aquisição de
alimentação e bebidas



Passivo
Saldos de 31/12/2020 pagos em janeiro de 2021.
Saldos de 31/12/2021 pagos em janeiro de 2022.
A Instituição não tem contribuições em mora para com a Segurança
Social, com a Autoridade Tributária, nem com a entidade reguladora dos
Fundos de Compensação Trabalho e o Fundo de Garantia Compensação
do Trabalho.
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22. Fornecimentos e serviços externos
Descrição
Serviços especializados
Trabalhos especializados
Honorários
Conservação e reparação
Serviços bancários
Materiais
Ferramentas e utensílios
Livros e documentação técnica
Material de escritório
Artigos para oferta
Jornais e revistas
Material didático
Vestuário de utentes e Geriátrico
Equipa. Especificos Covid-19
Energia e Fluidos
Eletricidade
Combustíveis
Água
Outros fluidos (gás)
Deslocações, estadas e transportes
Deslocações e estadas
Serviços diversos
Rendas e alugueres
Comunicação
Seguros
Contencioso e notariado
Desp. Representação
Outros Serviços
Flores / Despesas de Funeral
Bombeiros
Publicações em jornais
Recolha e tratamento de residuos
Licenças e vistorias
Outros
Total

2021

2020

30.738,17
49.275,65
38.142,45
797,12

36.452,31
57.226,47
33.806,94
563,50

7.519,11

7.005,81

1.371,44
2.204,87
43,20
567,49
1.160,50
19.260,42

1.766,54
867,62
311,60
284,42
1.098,70
36.434,56

39.162,48
2.032,14
15.036,32
36.310,16

38.185,96
1.803,75
15.486,89
64.896,41

259,90

120,15

607,37
5.974,04
2.243,50
6,52
556,60

619,92
5.445,56
2.272,74
110,60
180,30

1.463,60

61,50
57,40
496,31
1.799,00
70,20
307.425,16

330,87
1.672,94
315,01
257.051,87

Notas das principais contas de FSE:
 Trabalhos Especializados: contabilizados serviços especializados de
natureza técnica e específicos prestados por sociedades, contamos com
serviços de medicina, jurídicos, reparações especializadas, estética,
cabeleireiro e outros.
 Honorários: Serviços prestados de natureza técnica e específicos
prestados por profissionais liberais, serviços de enfermagem, medicina,
música e pontualmente outro prestador de serviços. Continuamos em
2021 a não ter atividades físicas como a hidroginástica nem a ginástica
dentro da instituição.
 Os custos com gás baixaram após a utilização do gás natural.
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23. Outros rendimentos e ganhos

Descrição
Descontos de pronto pagamento obtidos
Venda de Energia
Correções Relativas a Períodos anteriores
Sinistros
PIDDAC
Proder - Subprograma 3
Donativos
0,5% Consignação IRS
Outros rendimentos e ganhos
Total

2021
800,74
364,47
18,23

2020
492,58
238,81
1.802,59

12.193,53
3.662,24
66.992,78
5.116,77
1.960,62
91.109,38

12.709,00
3.662,24
4.829,87
3.759,54
2.284,47
29.779,10

De referir o aumento da consignação do IRS e dos donativos, que além dos valores dos
donativos normais, recebemos uma quantia importante.

24. Outros gastos e perdas
Descrição
Impostos - taxas
Correções relativas a períodos anteriores
Quotizações
Outros
Total

2021
75,14
114,44
550,00
0,33
739,91

2020
285,48
1.307,71

1.593,19

25. Resultados Financeiros
Nos períodos de 2020 e 2021, foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos
relacionados com juros e similares:
Descrição
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos
Outros rendimentos similares

Total

2021

2020

129,49
129,49

255,50
255,50
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26. Acontecimentos após data de Balanço
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se
registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação revelada nas contas.
As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2021, foram
aprovadas pela Direção em 01 de março de 2022.

Alcains, 1de março de 2022

A Direção:

O Contabilista Certificado:

O Presidente

O Vice-Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

O Vogal
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