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ACTAS

. Ata número setenta e dois (72)

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, pelas dezassete hoÉs e

trinta minutos, reuniu o Conselho de Administração do Centro Social Nossa Seúora de

Lurdes, em Pedras Salgadas, estando presentes todos os membros: presidente

Gramesinda Pereira Barroso. secretária, Mada lvone Mourão Coelho e a tesoureira,

Pelpétua peúosa, com um único ponto de agenda: análise e aprovação das Contas do

txercrcio de dois rnil e dezasseLe. ---------

Iniciou-se com uma breve oração em que se invocou o Espirito Santo e Nossa Senhora

de Luides, nossa padroeira, pedìndo-Lhes luz e proteção, para a missão que nos Í'oi

confiada procurando seruir cada dia com mais qualidade e humanidade dentro do nosso

carisma de concepcionistas ao serviço aos pobres. ---------------

Analisou-se a Demonstração de Resultados e na conta "outros rendimentos e ganhos"

hour e dimin.riçào em relâçào ao ano ilnlerior. ------------------------

Ao analisarmos a conta de "gastos com o pessoal" verificamos utna redução por 1-orçâ

de bairas medicas e nào por 'alário.. -------

Na anáiise ao Balanço, que apresenta um aïfto de 677.363,45€ (seiscentos e setenta e

sete mil trezentos e sessenta e três euros e quarenta e cinco cêntimos), veril-tcamos uma

dirninuiçào em relaçào ao ano anterior. ------------------------

O ResÈitado Líquido deste exercício é positivo, no valor de 3.375,40€ (três mil

trezentos e setenta e cinco eulos e quaÌenta cêntimos), maior que o resultado do ano

anterior. Apesar das dificuldades económicas têm-se feito esforços para gerir, o melhor

poscrr el. oc recursos eristenles. --------------

Foi lida a ata do Conselho Fiscal onde manifesta um parecer favorável à aprovação das

contas. Depois de analisados todos os documentos e esclaÌecidas as dúvidas, o Conselho

Administrativo aprovo[ as contas por unanimidade. -----------

Não havendo mais a tatar, lavrou-se a presente atâ que. depois de lida e aprovada, vaì

A Presidente

A Secretária
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ACTAS

, Número trinta e sete (37)

No dìa vìnte e três de Abril do ano dois mjl e dezoito, pelas vinte e uma horas, reuniu o

conselho fiscal nâ sede do Centro Social Nossa Senhora de Lurdes, em Pedras Salgadas,

estando presentesr Maria Filomena Ventura Fernandes, Ermelinda Maria Roque Borges

e EmÍlìa da Conceição Ferreirê Ribeiro. A reunião teve um únìco ponto em agenda: dar

parecer sobre as contas de gerência do exercícìo de dois mil e dezassete.

Iníciamos invocando o Espírito Santo para que nos i lumine neste Ìrabalho. De seguida

anâlisamos os mâpas iniciando pela análise do Balanço, no qual demos conta dum

aumento das disponibil idades na Instituição, face ao âno anteríor.

Desta análise congratulamo-nos com o facto do Resultado Líquido do período ter

passado de sete mil, setecentos e setenta e nove Euros e seÌenta ê nove cèntimos

(7.779,79 €) negativos, pârâ três mil, trezentos e setenta e cinco Euros e quarenta

cêntimos (3.375,40 €) posìtivos.

Na DemonsÌração de Resultados salienÌâmos o aumento na prestação de serviços,

âpesar de haver uma d,minuição no subsídlo da Segurança SociaÌ.

Nos fornecimentos e serviços externos, damos conta dum significatìvo aumento que se

deve a pequênâs reparações no equìpamento.

O Conselho Fiscal emÌte um parecer favorável à aprovação das contas e incênÌiva o

conselho de Administração a prosseguir no esforço de angârjação de fundos que

âjudem a melhorar a situação êconómica da Instituição.

Não havendo nada maìs a re8istar, lavrou-se esta ata que depois de l ida e aprovada vaì

ser assinada.

Jl ,u.rr-- PoRro }ROCESSÀDO POR COMPUT^DOR



CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DE LURDES
DEMONSTRAçÃO DOS RESUTTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FTNDO EM 31 DE DËZEMERO DE 2017 unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS Notas
PERíODOS

20L7 2016

Vendas ê sêrvÌços prestados

Subsídios, doações e legados à exploração

Custo dâs mercadorias vendidas e dâs matérias consumidas

Fornecimentos e sêrviços externos

Gastos com o pessoal

Aumentos/reduções de justo valor

Ouiros rendÌmentos

Outros gastos

Resultado antes de depreciâçôes, gastos de financiamento e impostos

Gâstos/reversões de deprêciação e de amort ização

Resultado opeÍacional (antes de gastos de Íinanciâmento e impostosl

Juros e rendimentos sìmilares obtidos

Resultados antes de impostos

Resultado líquido do peííodo

133 095,00

276 a79,18
(33 338,s3)

i.75 642,96)

1297 432,6sJ

9 940,81
(389,04)

116 564,00

218 345,6\

(30 6s2,93)

(s9 068,62)

\301279,72)

7,65

20 774,82

13 346,76)

13 tr2,4r 20 7 24,45

(9 737,071 129 213,56)

3 375,40 (8 489,s11

709,72

3375,40 {7 779,79)

3 375,40 17 779,79)



Monetár ia:

CENTRO SOCIAT NOSSA SENHORA DE LURDES
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 unidade Monetár ia:  Eufos

RUBRICAS Notas
Datas

a1-L2-2O17 a1-12-2íJ1É

Ativo
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
nvestimentos f inanceÌros

Ativo corrênte
nventários
Clientes
Estado e outros Entes Públicos
Cutros créditos a receber
DìÍerÌmentos
Cutros activos financeiros
Cêixa e depósitos bancáíios

fotaldo Ativo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniâis
Fundos
Reservas
Resultados transitados
0utras variações nos fundos patrimoniais

Resultado LÍquido do período
Íotaldo fundo do capital

Passivo

Subtota

Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros Entes Públicos
Financiamentos Obtìdos
OuÍãs dÍvidas a pagar

SubÌotal
Íotal do passivo
totel dos fundos patrimoniais e do passivo

Subtotaì

533 793,38
123,2t

s43 530,39
506,74

514 516,59 544 036,63

3 416,50

1444,97

72 228,05

725 432,05

338,37
4 443,05

137,74

2 337 ,62
12 22a,AS

115 607,96
r4z 846,86 135 692,79

679 729,42

57 361,75

r77 643,49
440 842,04

s7 361,75
498,79

125 423,28
440 442,04

3 375,40 l7  779,79,

67972r,47 616 346,07

6 641 ,30

6 094,97

2 143,64

42 716,47
57 641.94

? o10,za
12 427 ,OZ
2183,64

45 762,47
63 383.35

57 647,98 63 383.3s
677 361,45 679 729.42
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