CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO
ANTÓNIO DE NAVE DE HAVER
Instituição Particular de Solidariedade Social
Largo da Igreja
Telef.271 555 345 Fax.271 555 019
6355-132 Nave de Haver
Contribuinte Nº 503 915 130

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DO ANO 2021
1. A INSTITUIÇÃO
O Centro Social Paroquial de Santo António de Nave de Haver, instituição particular de
solidariedade social, sem fins lucrativos, com sede na freguesia de Nave de Haver,
concelho de Almeida, distrito da Guarda, foi criada mediante iniciativa da Fábrica Igreja
de Nave de Haver, autorizada pelo Bispo da Diocese da Guarda, e teve o seu registo
definitivo, sob o nº 8/92, em 6/3/1992 na Direção Geral de Segurança Social da Guarda.
1.1. FINS ESTATUTÁRIOS
Contribuir para a promoção integral de todos os paroquianos, num espírito de mútua
estima e colaboração com os serviços públicos competentes ou as instituições
particulares, em clima de solidariedade humana, cristã e social.
Para levar a cabo os seus fins a instituição desenvolve entre outras, atividades de apoio
social para pessoas idosas, com alojamento (CAE 87301).
1.2. ORGÃOS SOCIAIS
Direção






Presidente - Acácio André Proença
Vice-presidente - Adelaide Francisca Sanches da Cunha
1º Secretário - António Manuel Pinto Nabais
2º Secretário - Pureza Cunha dos Santos
Tesoureiro - António Moreira Guardão

Conselho Fiscal
 Presidente - José Monteiro Meliço
 1º Vogal - José Cunha dos Santos
 2º Vogal - António Cerdeira Palos

1.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

1.4. QUADRO DE PESSOAL
O quadro de pessoal segue o estabelecido na Portaria nº67/2012 de 21/3 do Ministério
da Solidariedade e Segurança Social
Descrição
Responsável administrativo
Coordenadora técnica
Médico
Enfermeira
Animadora
Encarregada de serviços domésticos
Cozinheira
Ajudante de cozinheiro
Ajudante de ação direta
Trab. auxiliar (serviços gerais)

Total
1
1
1
1
01
1
1
2
8
13

2. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA
As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura sem fins
lucrativos, salientando que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os
movimentos efetuados em relação às receitas, recebimentos, despesas e pagamentos.
As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2021 foram elaboradas de
acordo com a Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), nomeadamente as
divulgações relativas:
O Órgão de Gestão deu cumprimento de uma forma global ao Plano de Atividades do
ano 2021.
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Não cumprimos este indicador devido à dificuldade em contratar e estabelecer uma colaboradora, com
contrato de trabalho a meio-tempo, com essas competências técnicas e formação válida para o efeito.

2.1. RESULTADOS DO EXERCÍCIO
O Resultado Líquido do Exercício de 2021 é positivo, no valor de 12.626,18 euros, é
inferior em 76,37 %, relativamente ao RLE de 2020, que foi 53.433,56 euros.
2.2. PONTOS MAIS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO
 Diminuição de cerca de 11% das receitas com mensalidades, - 40.295,20 euros,
comparativamente com o ano anterior;
 Aumento de cerca de 7,5% dos gastos com a géneros alimentares,
comparativamente com o ano anterior;
 Aumento de cerca 10,20% na rúbrica fornecimentos e serviços externos (FSE),
+16.415,49 euros, comparativamente com o ano anterior. As seguintes rúbricas
foram as que tiveram maior impacto no aumento dos FSE:
 Aumento de 32,8% nos gastos com gasóleo de aquecimento, +23.460,04
euros (de 71.540,10, em 2020, para 95.000,14, em 2021);
 Aumento de 38,2% nos gastos com água, +2.023,06 euros,
comparativamente com o ano anterior;
 Aumento de 9,6% nos gastos com eletricidade, +1.872,37 euros,
comparativamente com o ano anterior.
 Diminuição de cerca de 7,5% nos gastos com o pessoal, -27.104,01 euros,
comparativamente com o ano anterior.
2.2.1. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
No ano de 2021, a pandemia COVID 19 teve, com os seus efeitos na nossa resposta
social, uma influência bastante grande na formação do resultado.
2.3. VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
Caixa e seus equivalentes no inicio do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
Variação de caixa e seus equivalentes

1.307.171,40 euros
1.345.739,32 euros
+ 38.567,92 euros

A caixa e seus equivalentes no ano de 2021, retirando o efeito da doação do Sr. Padre
António, teve crescimento inferior em 45,08%, - 31.661,38 euros, comparativamente
com o ano anterior (+70.229,30 euros em 2020).
De referir que o valor pendente de pagamento a fornecedores no final de 2021 é de
32.709,78 euros e que o valor pendente de recebimento de utentes é de 14.046,96 euros,
retirando as cobranças duvidosas e valores incobráveis.
2.4. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO
Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e/ou
divulgação nas contas do exercício.
2.5. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ACTIVIDADE
A Direção considera que os resultados obtidos pela instituição reforçam a sua
estabilidade.
2.6. DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÃO FISCAL E SEGURANÇA SOCIAL
A instituição não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, nem à
Segurança Social, nem a quaisquer outras entidades públicas.

3. PROPOSTA
Nos termos expostos, o Presidente da Direção propõe o seguinte:
 Que seja aprovado o Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2021,
bem como do parecer do Conselho Fiscal;
 O agradecimento a todos os amigos e entidades que se relacionaram com a
Instituição;
 Voto de pesar pelo desaparecimento dos utentes e amigos da Instituição que
deixaram a nossa companhia durante o ano;
 O agradecimento aos trabalhadores e colaboradores voluntários que de forma
exemplar, responsável, dedicada e respeitosa conseguiram dobrar cada minuto
de trabalho com o mesmo foco – bem servir.
Nave de Haver, 31 de Março de 2022

