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Relatório da Gerência – Ano de 2018 

 

Para dar cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Direção do Centro Social da 

Paroquia de Manhouce vem submeter à apreciação do Conselho Fiscal o Relatório e Contas da 

Gerência referente ao exercício de 2018. 

O Centro Social da Paróquia de Manhouce é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social que adquiriu personalidade jurídica mediante a participação efetuada pela autoridade 

eclesiástica competente em 18/04/1994 e foi constituída por registo definitivo dos seus 

estatutos em escritura pública de 27/08/1996, publicada em Diário da Republica de 22/04/1997, 

e registada na Direção Geral de Ação Social sob o n.º 55/96. A fl.119 v.º do livro n.º 5 das 

Fundações de Solidariedade Social. A sua sede e instalações estão localizadas no Lugar de 

Manhouce, Freguesia de Manhouce, sendo que as suas respostas sociais visam abranger a 

Freguesia de Manhouce e localidades limítrofes.  

A Missão desta IPSS é essencialmente garantir o bem-estar dos seus utentes e das suas 

famílias, de forma integral e personalizada, promover o desenvolvimento social, cultural e 

económico da sua área de influência e contribuir para a promoção integral da comunidade, 

cooperando com os serviços públicos e privados, num espírito de solidariedade humana, cristã 

e social. 

O ano de 2018 foi mais uma vez marcado pela exigência e enorme esforço coletivo, face 

ao crescimento da instituição e responsabilidade social perante os desafios decorrentes do 

desenvolvimento das respostas sociais de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. Assim, 

mantiveram-se os objetivos gerais da instituição, nomeadamente a garantia da qualidade dos 

serviços prestados, a satisfação das necessidades dos utentes e o reconhecimento da sua 

utilidade social por parte da comunidade envolvente e parceiros. 

Ao longo destes primeiros anos procurou-se alcançar o equilíbrio financeiro, com vista 

à redução de custos e consumos e aumento do controlo orçamental, para assim podermos 

encontrar a sustentabilidade da instituição e poder fazer face aos nossos compromissos. 

Tal como no ano de 2017, durante o ano de 2018, manteve-se a articulação e 

complementaridade dos nossos serviços com as redes de parceria já existentes, bem como 
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fornecedores de serviço de apoio a outras entidades e IPSS, nomeadamente o Centro de 

Promoção Social de Carvalhais e o Centro Social e Paroquial de São João da Serra. 

 

I – Áreas de Intervenção 

 

O Centro Social da Paróquia de Manhouce iniciou a sua atividade efetiva em Janeiro de 

2014, com a implementação efetiva das Respostas Sociais, as quais se mantêm em 

desenvolvimento, perfazendo no ano de 2018, cinco anos de funcionamento: 

- Serviço de Apoio Domiciliário - apoio no domicílio dos utentes. 

- Centro de Dia - apoio institucional em sede durante o dia. 

Estas respostas sociais consistem, essencialmente, na prestação de cuidados individualizados e 

personalizados, a indivíduos e famílias quando, por motivo de idade, doença, deficiência ou 

outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das 

suas necessidades básicas e/ou atividades da vida diária e que contribuem para a manutenção 

dos idosos no seu meio sócio-familiar. Incluem serviços como: cuidados de higiene e conforto 

pessoal, distribuição de refeição ao domicílio, auxílio ao utente durante a refeição, limpeza e 

arrumação do domicílio, tratamento de roupa, atividades de animação / organização de 

convívios e passeios, acompanhamento a consultas, etc. 

No ano de ano de 2018, a média de utentes na Resposta Social de Centro de Dia foi de 

12 utentes e, em Serviço de Apoio Domiciliário, foi de 13 utentes. Importa salientar, que no 2º 

semestre se verificou um aumento significativo dos utentes, sendo que à data de 31 de  

Dezembro estavam a ser apoiados cerca de 30 utentes. 

 

II – Estrutura Organizacional 

 

Tendo por base as diferentes tipologias de serviços prestados quer ao nível da valência 

de Serviço de Apoio Domiciliário, quer ao nível da valência de Centro de Dia considerou-se 

manter o nível do modelo organizacional a existência dos seguintes serviços (áreas funcionais): 

• Direção Técnica 

 Administrativos; 

 Atividades Socioculturais; 

 Centro de dia 
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 Serviço de Apoio Domiciliário 

• Cuidados Pessoais; 

• Produção alimentar; 

• Higiene e Segurança; 

 Gestão e Manutenção de Viaturas 

 Manutenção de Edifícios e Equipamentos 

 Gestão de Stocks 

 Tratamento de Roupa 

 

Na base da referida tipologia, manteve-se a seguinte estrutura organizacional para o CSPM-

Centro Social: 

 

 

 

 

III – Atividades Desenvolvidas 

 

Para além das atividades inerentes ao funcionamento das Respostas Sociais de Centro 

de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, podemos destacar ainda as seguintes atividades 

efetuadas durante o ano de 2018: 
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-“Encontros intergeracionais” - encontros entre utentes, dirigentes, colaboradores e as 

crianças da EB1 de Manhouce, quer na instituição, quer no espaço escolar, nomeadamente no 

Carnaval, Férias da Páscoa, ATL de Verão e Natal; 

 

  

 

-“Participação na Festa da Vitela” - Promoção do CSPM junto da comunidade; Convívio 

entre utentes, dirigentes, colaboradores e parceiros do CSPM e comunidade. 

 

 

  

-“Campo de Férias – Manhouce Ativo 2018”- Promoção de atividades lúdicas, recreativas e 

desportivas junto da comunidade infanto-juvenil de Manhouce; Convívio entre os jovens e os 

utentes, dirigentes, colaboradores, parceiros do CSPM e comunidade. 
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- “Magusto” e “Almoço de Natal” do CSPM - Promoção do CSPM junto da comunidade; 

Convívio entre utentes, dirigentes, colaboradores e parceiros do CSPM e comunidade.  

 

 

 

 

- “Intercâmbios entre IPSS” – Partilha de experiências institucionais e convívio entre os 

utentes das várias instituições do Concelho, nomeadamente com os utentes do Centro Social e 

Paroquial de São João da Serra, Centro de Promoção Social de Carvalhais, da ARCA (Santa Cruz 

da Trapa), da Misericórdia de Santo António de São Pedro do Sul (participação nas Marchas de 

Santo António), Centro Social de Vila Maior e Centro Social da Freguesia de Valadares. 
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IV - Investimentos Realizados 

Durante o ano de 2018 não foram realizados investimentos.  

 

V – Gastos 

Os gastos do exercício estão maioritariamente relacionados com a rubrica de “gastos com o 

pessoal”. 

Das restantes rubricas, com maior significado são os “gastos de depreciação e amortização” 

sendo que o “custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas” e “ Fornecimento e 

Serviços Externos” têm aproximadamente o mesmo peso na rúbrica de gastos, conforme se 

demonstra: 

 

Rubrica Valores (€) % Total dos Gastos 

Custo das Merc. Vendidas e Mat. Consumidas 25.026,45 16,88% 

Fornecimentos Serviços Externos (FSE) 25.151,02 16,96% 

Gastos com o Pessoal 70.584,99 47,60% 

Gastos Depreciação e de Amortizações 26.738,24 18,03% 

Outros Gastos e Perdas 452,67 0,31% 

Gastos e perdas de Financiamento 75,45 0,05% 

Imposto sobre o Rendimento 273,55 0,18% 

 

 

VI – Rendimentos 

A rubrica com maior significado em termos de rendimentos é a rubrica de “subsídios”, 

englobando as comparticipações da Segurança Social, bem como os apoios da Câmara Municipal 

de S. Pedro do Sul, do IEFP e Junta de Freguesia de Manhouce. 

De salientar também o valor das prestações de serviços associado à atividade desenvolvida nas 

valências de Apoio Domiciliário e Centro de Dia. 

 

Rubrica Valores (€) % Total dos Rendimentos 

Vendas e serviços prestados 39.148,50 31,06% 

Subsídios, doações e legados à exploração 53.560,91 42,49% 

Outros rendimentos e ganhos 33.344,53 26,45% 
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VII – Evolução Previsível da Atividade 

Pretende-se continuar assegurar a qualidade nos serviços prestados, sendo este o principal 

objetivo da instituição, no entanto temo-nos deparado com dificuldades e constrangimentos 

financeiros difíceis de ultrapassar. Esperamos a revisão do acordos com a Instituição da 

Segurança Social para que seja possível assegurar o equilíbrio financeiro do Centro, uma vez que 

sem esse contributo, e atendendo á localização geográfica de intervenção da Instituição, não é 

possível continuar a crescer e manter a qualidade dos serviços sem mais recursos financeiros. 

Estão previstos novos projetos e mais atividades em desenvolvimento como o campo de férias 

com um período mais alargado, os protocolos de cooperação estabelecidos com os Centros 

Sociais limítrofes, aliados à evolução positiva do valor dos serviços prestados em 2018, faz-nos 

encarar o ano de 2019 com expectativa.  

 

VIII – Proposta de Aplicação de Resultados 

Propõe-se que o resultado líquido do exercício negativo no valor de 22.248,43€ seja transferido 

para a conta de resultados transitados. 

 

IX – Agradecimentos 

A Direção aproveita para prestar o seu agradecimento a todos os que tem colaborado com a 

instituição, nomeadamente às Associações de Compartes da Freguesia de Manhouce, Junta de 

Freguesia, Associações Locais, Fornecedores, Colaboradores e Comunidade em Geral, pelo 

esforço, apoio e confiança demonstrado à Direção. 

 

Manhouce, 20 de Março de 2019. 

A Direção, 

                                                                                   Cristóvão Cunha 

Isabel Silvestre 

Maria Santos 

Herminio Gonçalves 

Custódio Barbosa 

 



CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MANHOUCE 
IPSS e Pessoa Coletiva de Utilidade Pública 

NIPC 503242810 
 

 

  P á g i n a  | 9 

 

 

 

DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MANHOUCE 
IPSS e Pessoa Coletiva de Utilidade Pública 

NIPC 503242810 
 

 

  P á g i n a  | 10 

     
 Sónia Augusto                                                                                                                       Cristóvão Cunha 

Isabel Silvestre 

Maria Santos 

Herminio Gonçalves 

Custódio Barbosa 

 

Contribuinte: 503242810
Moeda: EUR

2018 2017

                                           ACTIVO
Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 662.880,39 689.618,63

Investimentos financeiros 1.543,51 1.162,19

664.423,90 690.780,82
Activo corrente

Inventários 1.875,41 1.905,17

Clientes 2.247,50 2.247,50

Outras contas a receber 9.237,61 10.648,59

Diferimentos 583,24 1.625,33

Caixa e depósitos bancários 7.106,06 12.204,83

21.049,82 28.631,42

Total do activo 685.473,72 719.412,24
 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais
Resultados transitados -27.568,45 -27.903,76

Outras variações nos fundos patrimoniais 698.568,06 723.512,58

670.999,61 695.608,82
Resultado líquido do período -22.248,43 335,31

Total do fundo de capital 648.751,18 695.944,13

Passivo
Passivo não corrente

0,00 0,00
Passivo corrente

Fornecedores 14.810,55 5.643,94

Estado e outros entes públicos 2.829,76 1.878,20

Diferimentos 279,79 378,31

Outras contas a pagar 18.802,44 15.567,66

36.722,54 23.468,11

Total do passivo 36.722,54 23.468,11

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 685.473,72 719.412,24

O Contabilista Certificado A Direcção

 RUBRICAS NOTAS Períodos

Centro Social da Paróquia de Manhouce
Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2018
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                Sónia Augusto                                                                                                                                 Cristóvão Cunha 
  Isabel Silvestre 

Maria Santos 

Herminio Gonçalves 

Custódio Barbosa 

 

 

 

 

  

 

 

Centro Social da Paróquia de Manhouce Contribuinte: 503242810

Demonstração dos Resultados por Naturezas Moeda: EUR

2018 2017

Vendas e serviços prestados 39.148,50 34.521,90

Subsídios, doações e legados à exploração 53.560,91 59.983,53

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -25.026,45 -20.568,45

Fornecimentos e serviços externos -25.151,02 -17.360,43

Gastos com o pessoal -70.584,99 -59.871,36

Outros rendimentos e ganhos 33.344,53 30.544,52

Outros gastos e perdas -452,67 -34,92

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 4.838,81 27.214,79

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -26.738,24 -26.738,24

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -21.899,43 476,55

Juros e rendimentos similares obtidos 1,53

Juros e gastos similares suportados -75,45 -142,77

Resultado antes de impostos -21.974,88 335,31

Imposto sobre o rendimento do período -273,55 0,00

Resultado líquido do período -22.248,43 335,31

O Contabilista Certificado A Direcção

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERIODOS

Período findo em 31 de Dezembro de 2018



CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE MANHOUCE 
IPSS e Pessoa Coletiva de Utilidade Pública 

NIPC 503242810 
 

 

  P á g i n a  | 12 

                                

Sónia Augusto                                                                                     Cristóvão Cunha 
Isabel Silvestre 

Maria Santos 

Herminio Gonçalves 

Custódio Barbosa 

 

Centro Social da Paróquia de Manhouce Contribuinte: 503242810

Demonstração dos Fluxos de Caixa Moeda: EUR

2018 2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Recebimentos de clientes e utentes 39.148,50 37.871,90

Pagamentos a fornecedores -34.651,87 -39.120,05

Pagamentos ao pessoal -45.806,45 -40.400,01

Caixa gerada pelas operações -41.309,82 -41.648,16

Outros recebimentos/pagamentos 36.667,82 52.766,72
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) -4.642,00 11.118,56

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis 0,00 0,00

Investimentos financeiros -381,32 -429,74

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 0,00 64,27

Juros e rendimentos similares 0,00 0,00

Dividendos 0,00 0,00
                                               Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -381,32 -365,47

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Pagamentos respeitantes a:

Juros e gastos similares -75,45 -142,77
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) -75,45 -142,77

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) -5.098,77 10.610,32

Efeito das diferenças de câmbio 0,00 0,00

Caixa e seus equivalentes no início do período 12.204,83 1.594,51

Caixa e seus equivalentes no fim do período 7.106,06 12.204,83

O Contabilista Certificado A Direcção

RUBRICAS NOTAS PERIODOS
Período findo em 31 de Dezembro de 2018
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Isabel Silvestre 

Maria Santos 

Herminio Gonçalves 

Custódio Barbosa 
 

Centro Social da Paróquia de Manhouce 503242810

Apuramento de Resultados por Valências/Actividades EUR

Exercício 2018

SAD Centro de Dia Subtotal

Vendas e serviços prestados 19.088,50 20.060,00 39.148,50 39.148,50

Subsídios, doações e legados à exploração 36.494,23 17.066,68 53.560,91 53.560,91

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -15.015,87 -10.010,58 -25.026,45 -25.026,45

Fornecimentos e serviços externos -15.090,61 -10.060,41 -25.151,02 -25.151,02

Gastos com o pessoal -42.350,99 -28.234,00 -70.584,99 -70.584,99

Outros rendimentos e ganhos 20.006,72 13.337,81 33.344,53 33.344,53

Outros gastos e perdas -271,60 -181,07 -452,67 -452,67

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 2.860,37 1.978,44 4.838,81 4.838,81

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -16.042,94 -10.695,30 -26.738,24 -26.738,24

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -13.182,57 -8.716,85 -21.899,43 -21.899,43

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00

Juros e gastos similares suportados -45,27 -30,18 -75,45 -75,45

Resultado antes de impostos -13.227,84 -8.747,03 -21.974,88 -21.974,88

Imposto sobre o rendimento do período -164,13 -109,42 -273,55 -273,55

Resultado líquido do período -13.391,97 -8.856,45 -22.248,43 -22.248,43

O Contabilista Certificado A Direcção

TotalRENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
Valências


