Santa Casa da Misericórdia de Penela
Instituição Particular de Solidariedade Social - NIPC 501 057 501
Fundada em 1559
MEDALHA DE OURO
DE HONRA DO MUNICÍPIO
PENELA - 29 - 09 - 1999

RELATÓRIO DE GESTÃO – 2020
INTRODUÇÃO
A Santa Casa da Misericórdia de Penela, utiliza o Sistema de Normalização Contabilística
para as Entidades do Sector Não Lucrativo (SNC-ESNL, Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9
de Março).
A contabilidade da Instituição teve em consideração este normativo, no tratamento dado a
todas as operações e na elaboração das demonstrações financeiras do ano 2020.

1 – ANÁLISE DO BALANÇO
1.1– ATIVO
Em 31 de dezembro de 2020, o total do Ativo era de 4.860.176,15€.

1.1.1 – ATIVO NÃO CORRENTE
O Ativo não corrente no final de 2020, atingiu o valor de 3.595.871,05€.

Durante ano a instituição efetuou os seguintes investimentos em ativos fixos:
- 4.794,50€, na aquisição de grelhador industrial;
- 1.541,38€, na aquisição de maples relax com rodas;

Salientamos também que, durante o ano 2020 terminaram as obras em curso
relacionadas com a ampliação da Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração,
pelo se transferiu o valor de 385.842,56€ para a rubrica de Edifícios.
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No decurso do ano, a instituição alienou dois artigos matriciais urbanos (Artigos U-301, U544), que tinham sido doados à instituição em anos anteriores, tendo-se procedido ao
abate desses bens, pelo valor total de 1.962,07€.

No ano 2020, também ocorreu a alienação de um edifício que a Instituição detinha na rua
da Sofia em Coimbra, o qual foi abatido da contabilidade da instituição pelo valor de
127.248,90€. Salientamos que também se procedeu à anulação das suas depreciações
acumuladas à data da alienação, pelo valor de 35.629,72€.
1.1.2 – ATIVO CORRENTE
O Ativo corrente no final de 2020, atingiu o valor de 1.264.305,10€.
1.1.2.1 – INVENTÁRIOS
No final de 2020, existiam em armazém 13.799,84€ em mercadorias e artigos para
consumo diário (géneros alimentares, material de higiene e outros).
1.1.2.2 – CRÉDITOS A RECEBER
No final do ano, a instituição apresentava um total de créditos a receber no valor de
770.892,12€.

Nesta rubrica destacamos os seguintes saldos:
- 53.951,45€, da ARSC, correspondente à comparticipação nas diárias de
internamento e na aquisição de medicamentos dos utentes da Unidade de
Cuidados Continuados;
- 5.297,42€, da ARSC referente à comparticipação nos tratamentos de Fisioterapia;
- 16.753,25€, do I.G.F.S. Social, I.P., correspondente às comparticipações nas
diárias de internamento dos utentes dos Cuidados Continuados;
- 3.981,68€, do I.G.F.S. Social, I.P, correspondente ao programa Adaptar Social+;

2

Santa Casa da Misericórdia de Penela
Instituição Particular de Solidariedade Social - NIPC 501 057 501
Fundada em 1559
MEDALHA DE OURO
DE HONRA DO MUNICÍPIO
PENELA - 29 - 09 - 1999

- 5.714,23€, de utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, referente
às mensalidades de Dezembro de 2020, faturadas no início de janeiro/2021 e a
receber durante esse ano (Acréscimos de Rendimentos);
- 9.845,18€, do I.G.F.S. Social, I.P, referente aos acordos de cooperação
(9.380,18€) e

cantina social do mês de dezembro/2020 (465,00€) a receber

durante 2021 (Acréscimos de Rendimentos);
- 108.422,62€ do FEDER – Programa Centro 2020;
- 22.442,59€ do IEFP referente aos programas de apoio à contratação;
- 21.842,80€, de utentes da Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração;
- 21.482,46€, de utentes de ERPI;
- 884,10€, de utentes de Fisioterapia;
- 386,70€, de utente de Centro de Dia;
- 1.270,49€, das Creches;
- 453,29€, de utentes do Serviço de Apoio Domiciliário;
- 490,59€, de utentes do C.A.T.L;
- 430.049,99€, no âmbito do projeto CLDS 4G. Valor a receber mediante
pagamento e aprovação de despesas elegíveis a efectuar.

1.1.2.3 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
Esta rubrica apresentava um saldo de 4.905,55€. Este valor corresponde, ao IVA
suportado durante 2020 e a reembolsar do estado durante o ano 2021.

1.1.2.4 – CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS
No final de 2020, a contabilidade da Instituição apresentava 469.498,12€ em depósitos à
ordem e 3.628,10€ em caixa.
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1.2– PASSIVO
Em 31 de dezembro de 2020, o total do Passivo era de 972.245,15€.
1.2.1 – PASSIVO NÃO CORRENTE
O Passivo não corrente atingiu o valor de 93.430,21€.
1.2.1.1 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS
Nesta rubrica, encontram-se as dívidas a pagar a Médio/Longo prazo à Caixa Geral de
Depósitos e à Caixa de Crédito Agrícola relativamente aos empréstimos contraídos para
fazer face aos compromissos relacionados com a reconstrução do antigo hospital e a
construção da Creche Augusto Neves e a dívida à Financeira RCI Banque, relativamente
ao leasing da viatura Renault Kangoo.

O capital em dívida à Caixa Geral de Depósitos, no final de 2020, era de 62.346,19€. Do
qual 49.301,71€ têm que ser devolvidos a M/L prazo.
O capital em dívida à Caixa de Crédito Agrícola, no final de 2020, era de 60.526,20€. Do
qual 39.246,60€ têm que ser a M/L prazo.
O capital em dívida à RCI Banque, no final de 2020, era de 8.720,58€. Do qual 4.881,90€
têm que ser devolvidos a M/L prazo.

1.2.2 - PASSIVO CORRENTE
O Passivo corrente no final de 2020, atingiu o valor de 878.814,94€.
1.2.2.1 – FORNECEDORES
No final do ano a instituição apresentava dívidas a fornecedores no valor de 79.988,71€.
Verificou-se um aumento de 33.256,79€ comparativamente ao final de 2019.
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1.2.2.2 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
Nesta rubrica, estão contabilizados os valores a pagar até ao dia 20/01/2021, ao Instituto
de Gestão Financeira da Segurança Social (55.085,61€), ao Instituto de Gestão do
Crédito Público (10.369,03€). Estes valores estão relacionados com os encargos sobre
remunerações e com as retenções efectuadas nos vencimentos de dezembro/2020.
1.2.2.3 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS
Nesta rubrica do Passivo, encontram-se as dívidas a liquidar a Curto Prazo à Caixa Geral
de Depósitos (13.044,48), à Caixa de Crédito Agrícola (21.282,60€), relativamente aos
empréstimos existentes e à RCI Banque, relativamente ao leasing da viatura Renault
Kangoo (3.838,68€).
1.2.2.4 – DIFERIMENTOS
No final de 2020 esta rubrica apresentava o saldo de 407.253,19€.

Esta conta contempla o saldo a deferir à data de 31/12/2020, no âmbito da aprovação do
programa CLDS 4G e no âmbito da aprovação dos programas de apoios à contratação
celebrados com o IEFP.
1.2.2.5 – OUTROS PASSIVOS CORRENTES
No final de 2020 esta rubrica apresentava o saldo de 287.952,64€.

Encontra-se aqui registada, a estimativa do valor a pagar durante 2021 ao pessoal da
instituição, referente aos subsídios de férias e férias de 2020 (163.181,60€), a estimativa
dos encargos com remunerações inerentes a esses mesmos vencimentos (34.000,88€), a
estimativa de outros gastos a pagar durante 2021 mas que se referem a 2020
(7.513,24€), nomeadamente gastos com electricidade, água, e outros credores por
acréscimos de gastos (823,72€).
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Esta rubrica de balanço também contempla o valor a devolver ao I.G.F.S. Social, I.P
relativamente devido à frequência de utentes em 2020 ter sido inferior aos acordos
celebrados (11.781,01€), o valor pertencente a utentes de ERPI que está à guarda da
instituição (66.787,67€) e outros (3.864,52€).

1.3– FUNDOS PATRIMONIAIS
O total dos Fundos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020, era de 3.887.931,00€.

Esta rubrica foi utilizada em 2020 para registar:

- O abate de dois artigos matriciais urbanos (Artigos U-301, U-544), que tinham sido
doados à instituição em anos anteriores, tendo-se procedido ao abate desses bens, pelo
valor total de 1.962,07€, devido à alienação dos mesmos;

- A transferência para resultados transitados do resultado líquido do exercício de 2019, no
valor de 18.648,35€;

- A transferência de 27.183,48€ para rendimentos, relativamente aos subsídios ao
investimento;
- A aprovação da candidatura n.º 35849 ao Programa Centro-05-4842 – FEDER-000230 –
Beneficiação da Infra-Estrutura ERPI no valor de 213.216,17€;

- O valor do resultado líquido do exercício de 2020.
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2 - ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Em seguida será efectuada uma análise detalhada dos principais gastos e rendimentos da
Instituição relativamente ao exercício económico de 2020 e será feita uma comparação
com o exercício de 2019, de forma a verificar a evolução da actividade da Instituição.
2.1 – GASTOS
2.1.1 - O custo das mercadorias vendidas e das matérias-primas consumidas no ano de
2020, foi de 267.775,43€. Aumentou 29.870,48€ comparativamente a 2019, ou seja,
+12,56%.

Quadro n.º 1 - Custo das Matérias Primas Consumidas
Gasto
Géneros Alimentares
Material de Higiéne
Mateiral Clínico
Material Hoteleiro
TOTAL

2020
146.046,22 €
43.231,23 €
75.539,89 €
2.958,09 €
267.775,43 €

2019 Variações
148.659,70 € - 2.613,48 €
39.615,33 €
3.615,90 €
48.896,82 € 26.643,07 €
733,10 €
2.224,99 €
237.904,95 € 29.870,48 €

Os valores apresentados resultaram dos consumos ocorridos num ano atípico em virtude
da pandemia Covid-19.

A diminuição verificada no consumo de géneros alimentares está relacionada com a
diminuição de refeições servidas. No ano 2020, algumas colaboradoras ausentaram-se
para apoio à família e as valências de apoio às crianças estiveram encerradas por um
período de aproximadamente dois meses.

O aumento verificado, nos restantes materiais consumidos ao longo do ano, está
influenciado por dois factores que afectaram os consumos de 2020, a prevenção da
pandemia com todos os gastos desta natureza que originou e o início da utilização da ala
nova dos cuidados continuados de saúde, com mais onze utentes desde meados de
setembro 2020.
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2.1.2 – Os fornecimentos e serviços externos no exercício de 2020, foram de
284.495,03€. Aumentaram 43.131,00€ comparativamente a 2020, ou seja, + 17,87%.
Apresentamos de seguida, um quadro com a descriminação de todos gastos em
fornecimentos e serviços externos que a Instituição incorreu durante 2019 e comparamos
com o período homólogo anterior:

Quadro n.º 2 - Fornecimentos e Serviços Externos
Gasto
Trabalhos Especializados
Publicidade e Propaganda
Vigilância e Segurança
Honorários (recibos verdes)
Comissões bancárias
Conservação e Reparação Imóveis
Conservação e Reparação Viaturas
Conservação e Repar. Equipamentos
Ferramentas e utensílios
Material de escritório
Artigos para oferta
Materiais diversos p/ CLDS 4G
Material Didático
Eletricidade
Gasóleo - Viaturas
Gás e outros
Água
Deslocações, estadas e transportes
Transporte de mercadorias
Rendas e alugueres
Telecomunicações
CTT e outros
Seguros
Contencioso e notariado
Artigos Higiéne Limpeza CLDS 4G
Outros fornecimentos e serviços
Subcontratos - fornecimento refeições
TOTAL

2020
44.484,51 €
584,25 €
589,38 €
39.754,68 €
222,01 €
13.748,51 €
3.820,90 €
11.042,48 €
8.781,20 €
3.689,65 €
895,21 €
1.646,70 €
- €
49.160,20 €
5.371,25 €
67.591,73 €
8.847,31 €
242,20 €
2.460,00 €
4.751,41 €
2.953,39 €
949,11 €
7.756,67 €
615,00 €
272,00 €
3.608,40 €
656,88 €

2019
51.313,25 €
92,25 €
422,11 €
34.930,00 €
490,05 €
8.159,42 €
4.995,99 €
16.027,66 €
1.934,15 €
6.400,85 €
4.345,32 €
- €
373,22 €
36.048,19 €
9.272,45 €
46.951,16 €
7.571,91 €
474,61 €
- €
950,21 €
2.321,94 €
1.236,95 €
3.514,41 €
278,82 €
- €
2.649,11 €
610,00 €

284.495,03 €

241.364,03 €

-

-

-

-

Variação
6.828,74 €
-13,31%
492,00 € 533,33%
167,27 €
39,63%
4.824,68 €
13,81%
268,04 €
-54,70%
5.589,09 €
68,50%
1.175,09 €
-23,52%
4.985,18 €
-31,10%
6.847,05 € 354,01%
2.711,20 €
-42,36%
3.450,11 €
-79,40%
1.646,70 €
373,22 €
13.112,01 €
36,37%
3.901,20 €
-42,07%
20.640,57 €
43,96%
1.275,40 €
16,84%
232,41 €
-48,97%
2.460,00 €
3.801,20 € 400,04%
631,45 €
27,19%
287,84 €
-23,27%
4.242,26 € 120,71%
336,18 € 120,57%
272,00 €
959,29 €
36,21%
46,88 €
43.131,00 €

17,87%
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A rubrica Trabalhos Especializados, está relacionada com os serviços prestados por
empresas, nas áreas da medicina, higiene e segurança no trabalho, da assistência
informática, contabilidade, auditoria, manutenção de elevadores, protecção ambiental,
recolha de resíduos hospitalares, serviços de limpeza de condomínios, fisiatria,
certificação energética e consultoria.

A rubrica Honorários, está relacionada com o pagamento de serviços prestados por
trabalhadores independentes à instituição.

A rubrica Conservação e Reparação de Imóveis, aumentou 68,50%, comparativamente ao
ano 2019. Esse aumento justifica-se através das obras realizadas nas instalações do
CLDS 4G, da pintura de muros que existiu durante o ano e do aumento de trabalhos de
electricidade e canalizações.

As rubricas, Eletricidade, Gás e Seguros, apresentam aumentos de 36,37%, 43,96% e
120,57%, respectivamente. Esses aumentos devem-se à entrada em funcionamento da
ala nova do edifício onde estão instalados o Cuidados Continuados de Saúde, ao início da
utilização do sistema AVAC nas Instalações de ERPI e ao registo no ano 2020 de
consumos de electricidade e gás e seguros, referente ao ano anterior.

A rubrica Artigos para Oferta, está maioritariamente relacionada, com aquisição de
artigos para oferecer aos colaboradores pelo Natal.
2.1.3 – Os Gastos com o Pessoal em 2020, atingiram o valor de 1.407.725,33€.
Aumentaram 106.426,33€ comparativamente ao ano anterior, ou seja + 8,18%.
Desse montante, 1.150.147,55€ foram gastos com remunerações, 239.072,52€ foram
gastos com encargos sobre remunerações (TSU), 14.468,91€ foram gastos com o seguro
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de acidentes de trabalho e 4.036,35€ com indemnizações por cessação de contratos de
trabalho.

Em relação a esta rúbrica, salientamos que o aumento verificado, deve-se essencialmente
ao início do programa CLDS 4G e à admissão de 6 colaboradoras e também, à admissão
de pessoal para de enfermagem e trabalhadoras auxiliares de serviços gerais, para a
valência de cuidados continuados.

Durante o ano 2020, assistiu-se também, ao aumento de 35,00€ no salário mínimo
nacional, tendo sido fixado em 635,00€ e a Santa Casa procedeu a também a uma
actualização salarial do seu pessoal. Factores que justificam cerca de 7% do aumento de
gastos nesta rúbrica.
2.1.4 – Os gastos de depreciação dos ativos fixos, no exercício de 2020, foram de
103.849,88€. Aumentaram 7.613,80€ comparativamente a 2019. Serviu esta conta para
registar a depreciação/desgaste dos ativos fixos da Instituição.

2.1.5 - Os outros gastos, em 2020, atingiram o valor de 20.511,44€. Diminuíram 4.185,29€
comparativamente a 2019.

Esta rubrica, serviu para contabilizar os gastos relacionados com o pagamento de taxas
(454,70€),

quotizações

(3.105,00€),

correcções

relativas

a

períodos

anteriores

(16.237,72€), donativos (500,00€) e outros (214,02€).

2.1.6 - Os juros e gastos similares, suportados em 2020, foram de 606,11€. Diminuiram
1.196,91€ comparativamente a 2019. Esta conta de gastos está relacionada com o
pagamento de juros dos empréstimos bancários e leasing.
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2.2. – RENDIMENTOS
2.2.1 – Os Serviços prestados pela Instituição, atingiram no final de 2020, o valor de
822.384,58€. Aumentaram 15.992,17€ comparativamente a 2019, ou seja + 1,98%.

Quadro n.º 3 - Serviços Prestados
Rendimento
Mensalidades - Creche Augusto Neves
Mensalidades - Casa da Criança
Mensalidades - CATL
Mensalidades - ERPI
Mensalidades - Centro de Dia
Mensalidades - Serv. Apoio Domiciliário
Unidade de Cuidados Continuados
Consultas/Exames
Tratamentos fisioterapia
Quotizações
Outros serviços sociais
TOTAL

2020
12.426,06 €
12.042,63 €
3.174,11 €
585.335,21 €
5.332,03 €
73.513,66 €
110.060,06 €
456,00 €
10.414,82 €
2.880,00 €
6.750,00 €
822.384,58 €

2019
18.355,24 €
24.099,57 €
6.212,55 €
559.425,52 €
15.061,38 €
61.416,06 €
94.996,76 €
1.472,50 €
16.065,48 €
1.935,00 €
7.352,35 €
806.392,41 €

Variações
- 5.929,18 €
- 12.056,94 €
- 3.038,44 €
25.909,69 €
- 9.729,35 €
12.097,60 €
15.063,30 €
- 1.016,50 €
- 5.650,66 €
945,00 €
602,35 €
15.992,17 €

Em relação a esta rubrica de rendimentos devemos destacar o seguinte:

- A ERPI, continua a ser a valência que contribui em maior percentagem para a formação
desta rubrica de rendimentos (71,18%), e a Unidade de Cuidados Continuados
posicionou-se em segundo lugar (13,38%);
2.2.2 – Os Subsídios à Exploração reconhecidos como rendimentos de 2020, atingiram o
valor de 1.187.886,19€. Aumentaram 181.091,11€ comparativamente a 2019, ou seja +
17,99%.
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Quadro n.º 4 - Subsídios à Exploração
Rendimento
- Creche Augusto Neves
- Casa da Criança
- ATL
- Cantina Social
- UCC
- ERPI
- Centro Dia
- Apoio Domiciliário
- CLDS
- Apoios Covid-19

I.S.Social
I.S.Social
I.S.Social
I.S.Social
I.S.Social
I.S.Social
I.S.Social
I.S.Social
I.S.Social
I.S.Social
IEFP
Autarquias
ARSC - Comparticip. Cuidados Saúde
ARSC - Comparticip. Unid. Fisioterapia
Outros
TOTAL

2020
91.891,31 €
55.187,18 €
6.895,52 €
5.445,00 €
151.238,24 €
310.338,37 €
10.387,31 €
175.629,05 €
68.522,27 €
19.466,32 €
32.935,78 €
3.118,15 €
235.054,18 €
21.000,56 €
776,95 €
1.187.886,19 €

2019
78.600,69 €
66.086,01 €
7.700,43 €
6.014,48 €
131.262,58 €
293.242,18 €
11.029,83 €
144.521,68 €
5.505,89 €
- €
27.456,28 €
1.584,23 €
203.214,70 €
29.776,10 €
800,00 €
1.006.795,08 €

-

-

-

Variações
13.290,62 €
10.898,83 €
804,91 €
569,48 €
19.975,66 €
17.096,19 €
642,52 €
31.107,37 €
63.016,38 €
19.466,32 €
5.479,50 €
1.533,92 €
31.839,48 €
8.775,54 €
23,05 €
181.091,11 €

- O Início da das actividades do programa CLDS 4G no mês de abril de 2020, influenciou
esta rubrica de rendimentos.
- Ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., couberam 895.000,57€.
- Ao Instituto do Emprego e Formação Profissional (I.E.F.P.) a título de reembolso das
despesas pagas no âmbito dos Contratos de Emprego e Inserção e Estágios
Profissionais, 32.935,78€. O aumento verificado, está relacionado com o maior número de
estágios emprego comparativamente a 2019.
- À Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), referente às comparticipações
para a Unidade de Medicina Física e de Reabilitação couberam 21.000,56€ e referente às
comparticipações para os Cuidados de Saúde, 235.054,18€;
- As variações verificadas nas creches estão relacionadas, com a transferência de
algumas crianças de um equipamento para o outro.
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2.2.3 - Os Outros Rendimentos, atingiram o valor de 427.313,15€, em 2020.
Esta conta contempla, os donativos recebidos (9.893,36€) e as rendas referente ao imóvel
da Rua da Sofia (14.579,84€), recebidas até à data da sua alienação.

Esta rubrica de rendimentos, também serviu para o reconhecimento dos subsídios ao
investimento, na proporção da contabilização das depreciações dos ativos fixos
subsidiados (27.183,48€), de um desconto antecipado, obtido junto de um fornecedor de
gás butano (2.460,00€), de correções relativas a períodos anteriores (6.059,19€), do
recebimento da consignação de IRS (1.178,44€), dos ganhos obtidos com alienações de
dos artigos matriciais urbanos U-301 e U-544 (2.000,00€) , da alienação do edifício que a
Instituição detinha na rua da Sofia em Coimbra (358.380,82€) e outros (5.578,02€).
.
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RESUMO
Quadro n.º 5 - GASTOS vs RENDIMENTOS
2020
GASTOS
Custo das Matérias Consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o Pessoal
Imparidades
Outros Gastos
Depreciações
Juros e gastos Similares Suportados
TOTAL DE GASTOS

2020

267.775,43 €
284.495,03 €
1.407.725,33 €
18.394,49 €
20.511,44 €
103.849,88 €
606,11 €
2.103.357,71 €

RENDIMENTOS
Serviços Prestados
Subsídios à Exploração
Outros rendimentos
Juros e gastos similares obtidos

822.384,58 €
1.187.886,19 €
427.313,15 €
- €

2.437.583,92 €

TOTAL DE RENDIMENTOS

No final de 2020, os Rendimentos atingiram o valor de 2.437.583,92€ e os Gastos o valor
de 2.103.357,71€. Tendo-se apurado um Resultado Líquido positivo de 334.226,21€.

Quadro n.º 6 - Resumo das Valências
Conta
90
9001
900101
900102
900103
900104
900105
900107
900109
900110
900111
900112
900113
909999

Descrição
Contabilidade Analitica
Sta. Casa da Misericordia
ERPI
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIARIO
CENTRO DE DIA DE PENELA
A.T.L. - Atividades Tempos Livres
GESTÃO DE PATRIMÓNIO
UNIDADE DE FISIOTERAPIA
CUIDADOS CONTINUADOS
CRECHE AUGUSTO NEVES
CASA DA CRIANÇA
CLDS +
CLDS 3G
Resultados

2020

+
+
+
-

+

140.903,27 €
7.881,12 €
13.569,95 €
17.179,57 €
361.849,74 €
55.621,20 €
7.313,10 €
29.884,68 €
51.703,38 €
- €
- €
334.226,21 €

2019

+
+
+
-

+

126.610,47 €
11.605,46 €
7.295,10 €
12.366,01 €
23.338,49 €
47.775,20 €
11.305,86 €
35.347,92 €
28.216,78 €
- €
- €
18.648,35 €

2018

+
+
+
-

116.042,70 €
10.925,13 €
10.818,20 €
14.645,49 €
33.139,23 €
43.255,91 €
3.949,75 €
42.429,04 €
11.134,88 €
- €
- €
+ 19.923,03 €
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3 – INFORMAÇÕES
3.1 – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Mesa Administrativa propõe que o Resultado Liquido Positivo do Exercício
2020, no valor de 334.226,21€, seja transferido para Resultados Transitados.

3.2 – ACONTECIMENTOS SUBSQUENTES

A Mesa Administrativa está atenta ao desenvolvimento da Pandemia Covid-19
e aos possíveis impactos na Instituição. Já foram tomadas várias medidas,
enquadradas num Plano de Contingência criado para o efeito.

Penela, 4 de maio de 2021

A Mesa Administrativa
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