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Introducao

0 ano de 2021 foi particularmente exigente em termos de tomadas de decisao, em particular no
que diz respeito ao projeto de constrngao do equipamento social da Miseric6rdia. No final do ano

de 2020 (Dezembro) a Miseric6rdia tinha submetido uma candidatura ao Programa de
Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais -3.a Geragao (PARES 3.0) para a construgao da

ERPI, do Centro de Dia e do SAD da Instituigao. Directamente relacionado com a candidatura e
como condigao de aprovagao estava a decorrer o processo de regularizagao do terreno alvo da
implantapao do edificio, sito na Palmeirinha, e o processo de cedencia do terreno municipal,

contiguo a este, a favor da Miseric6rdia. Em meados do ano os processos ficaram concluidos
com as respectivas escrituras de doagao, contudo, tivemos de aguardar ate dezembro de 2021

para sermos notificados da decisao de indeferimento da nossa candidatura ao PARES 3.0, por

falta de dotapao financeira do programa. Nao obstante os telefonemas mensais para o Instituto de
Seguranga Social para saber do ponto de situapao da analise da nossa candidatura o processo foi

demasiado demorado e em fevereiro ja a Uniao das Miseric6rdias Portuguesas organizava uma
Webinar sobre o Plano de Recuperapfo e Resiliencia (PRR), dando a conhecer os eixos
estrat6gicos, entre eles o da resiliencia que previa o aumento da capacidade de reacgao em
tempos de crise atrav6s da requnlificapao e constrngao de respostas sociais, entre outras medidas.

Antecipavamos outro programa de apoio financeiro para a construgao do Equipamento social da

e tinhamos a urgencia de dar maturidade ao projeto de arquitetura que ainda estava sob a analise
da Unidade Tecnica de Arquitetura e Engenharia (UTAE) do ISS, no ambito do PARES - 3.0.
Tal como em 2020, o final do ano de 2021 foi muito intenso com a alteragfro do projeto de

arquitetura e todas as diligencias inerentes ao processo, de modo a ter urn edificio com maior
capacidade de resposta e com possibilidade de ampliapao do espaco fisico e de servicos.

A percentagem de execngao do plano de acgao 2021 foi superior a 70, pois das cinco actividades

previstas, apenas o gabinete de rastreio e acompanhamento da diabetes e hipertensao` arterial nao
se realizou por motivos relacionados com a pandemia de Covid-19. Das restantes quatro

actividades previstas: o projeto do Equipamento social, apesar de ter requerido muito

acompanhamento, os resultados no final do ano nao foram os previstos pelos motivos referidos
acima; o atendimento e orientagao social foi continuo ao longo do ano e por fim das tres

actividades de animagao sociocultural previstas apenas nao se realizou as jomadas europeias do
patrim6nio.
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Os objectivos estrat6gicos e operacionais previstos, foram, na maioria, alcangados. Em relapao

ao objectivo de estabelecer novas parcerias e reforgar as existentes, no decorrer de 2021, a

Miseric6rdia assinou a adenda ao protocolo de parceria no ambito do NPISA (Ndcleo de
Planeamento e Intervengao Sem Abrigo), aprovou o plano de acgao 2021-2022 do Ndcleo e
esteve presente

na reuniao

de Plenario,

realizada a 06/08/2021.

Foram

iniciados

os

procedimentos para o protocolo de cooperagao no ambito do Projeto de Atendimento e Apoio
Social de Proximidade, com a Camara Municipal, o qual foi assinado em janeiro de 2022. A
Miseric6rdia esteve presente em 20 reuni6es da Comissao Municipal de Proteceao Civil de
Portimao e em 3 reuni5es do Conselho Local de Agao Social (CLAS), tendo na reuniao de

08/02/2021, na sequencia do pedido de parecer tecnico do CLAS para a candidatura ao PARES
3.0, feito a apresentapao do projeto do Equipamento Social da Miseric6rdia. 0 projeto foi
analisado no nticleo restritivo do CLAS e atribuido a classificagao de 96.40.

Para al6m da presenga nas reuni6es locais, a Miseric6rdia tern estado presente em todas as
reuni6es do Secretariado Regional da Uniao das Miseric6rdias Portuguesas. E, pela primeira vez,
esteve presente no Encontro Diocesano dos Centros Sociais Paroquianos e Miseric6rdias,
realizado no Centro Pastoral de Ferragudo, no dia 16/11/2021.

Fizemos o registo em duas plataformas: da Uniao das Miseric6rdias Portuguesas (rede.urp-

ump),que consiste numa plataforma de gestao de pedidos de informagao em diversas areas
¢uridico, acgao social, financeiro, satide, acordos, entre outros) e a plataforma do associativismo
da Camara Municipal (associativismo.cm-portimao.pt) a partir da qual as associap6es e

instituig6es do concelho divulgam as suas actividades/servigos e tamb6m candidatam-se aos

apoios financeiros - contractos programa.
No que conceme a identidade e imagem, a pagina oficial da Miseric6rdia ja esta mais visivel na
web atrav6s www. misericordiamexilhoeira rande.com

Urn dos objectivos estrat6gicos e operacionais trabalhados em 2021 foi o de "Preservar, estudar e

dinamizar o patrim6nio artistico m6vel e o arquivo hist6rico da Instituigao"` Nos finais de
Setembro todo o arquivo hist6rico estava digitalizado. 0 acervo do arquivo hist6rico da Santa

Casa da Miseric6rdia de Mexilhoeira Grande € constituido por 234 documentos, com urn periodo
temporal de 1594 -1975, dividido por 6 classes: 1 -Fundagao (111 paginas); 2 -Orgaos Socials

(806 paginas); 3 - Patrim6nio (3251 paginas); 4 - Correspondencia (131 paginas); 5 ~

Atividades (249 paginas); 9 -Documentos Religiosos (Missal do s6c. XVII).
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Em Maio, a Miseric6rdia elaborou urn projeto e apresentou candidatura aos Prfemios BPI
Fundapfo "la caixa" Seniores 2021. 0 projeto, intitulado 3P's -ParticiparVI?revenirffreservar,

propunha o desenvolvimento de 5 atividades, distribuidas por 3 dominios: tecnologias de

informagao e comunicagao; satide e bern-estar e sociocultural. 0 projeto procurava dar resposta
ao isolamento social e digital, promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais velhas

e lanear as bases para urn centro de convivio diferenciador. Em outubro recebemos a notificapao
de que o nosso projeto nao foi seleccionado. Das 228 candidaturas, apenas 34 foram aprovadas.

Consideramos que o fato de nao termos hist6rico de actividade social relevante e de nao termos
respostas sociais formalizadas influenciou a decisao. Mas nao desistimos e voltaremos a

concorrer em 2022, a este programa ou outros na area da banca, seguros ou fundag6es, pois esta
iniciativa de financiamento do sector social nao lucrativo pode ser urn meio de financiar o

funcionamento da actividade da Miseric6rdia enquanto o projeto de constrngao do Equipamento
Social decorre.
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Administrativas
No decorrer do ano houve a necessidade de se fazer urn investimento em equipamentos t6cnicoadministrativos, nomeadamente mum computador fixo, numa impressora e mum telem6vel. Em

virtude da avaria irreparavel do computador portatil e da impressora e da alteragao do operador

de comunicagao, da NOS para a REO.

Administrativas
De signapao

Inicio . -

rmln.`.

a)

Regularizagao do terreno da Palmeirinha

2016

Maio 2021

b)

Cedencia do terreno municipal, sito na Palmeirinha

2015

Junho 2021

c)

Arrendamentos de terrenos

2016

Regular

d)

Servigo

administrativo

regular

(Recebimento

de

Regular Regular

pagamentos de quotas de irm5os e funerals, aluguer de
ajudas tecnicas, pagamento a fomecedores de servigos

extemos, correspondencia e arquivo)

a) Regularizacao do terreno da Palmeirinha
Ap6s o destaque da parcela do terreno, sito na Palmeirinha- Mexilhoeira Grande, a escritura de
doagao a favor de Maria Francisca Silva, realizou-se no Cartorio Notarial de Lagos a 07 de abril
de 2021.

As diligencias tomadas em 2021 foram as seguintes:

Data

Assunto

Observap6es

25/01/2021

Informagao da conclusao do processo de

Carta registada com aviso de

destaque da parcela de terreno e envio de

recegao, aos advogados da Sr.

documentapao para registo do terreno.

Maria Francisca Silva.

Levantamento das plantas de destaque do

Balcao iinico de Portimao

27/01/2021

terreno da palmeirinha
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19/02/2021

Envio de e-mail a Dra. Teresa Silva,

Indicagfro da data da escritura.

advogada da Sr.a Maria Francisca

07/04/2021

Escritura de doap5o do terreno

b) Cedencia do terreno camarf rio, sito na Palmeirinha
Este processo iniciou-se em 2015 com o pedido formal de cedencia do dito terreno. No final do

ano de 2020, a 23 de dezembro, salu urn edital de aditamento ao alvara de loteamento n.°2/2004,
com a indicagao da desafectagao da parcela com 1078 m2, do dominio ptiblico para o dominio
privado.

Em 2021 foram feitas as seguintes diligencias para a conclusao do processo:

Data
21/01/2021

09/02/2021

02/03/2021

Assunto

Observag6es

Contactei, por telefone,

0 processo ainda estava no departamento

departamento j uridico daCamaraMunicipalparasaberdoprocessodedoagaodoterrenomunicipal.

t6cnico

Articulapao com o solicitador

Inicia-se o processo de organizapao da

do Municipio.

documentacao para a escritura

Registo do terreno na

Entrega de documentapao para registo do

Conservat6ria Predial

terreno. A aguardar o envio das referencias de
multibanco para pagamento.

22/03/2021

Pagamento do registo

20/05/2021

Envio de documentagao para

Cart6rio Notarial de Joana Tenazinha T

escritura

Portimao

Escritura de Doagao

Estiveram presentes no ato a Presidente da

16/06/2021

Camara e o Provedor
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c) Arrendamento dos pr6dios rristicos
Terrenos

Observag5es

Pogo Fuseiro

Arrendado, desde 2016 para cultivo de cereal

e pastagem de gado mitido.
Pogo Seco

A empresa Newgreen manifestou interesse
em arrendar o terreno. Foi informado das
condicionantes do terreno em relagao ao tipo
de actividade econ6mica a exercer no dito
terreno

e

da

necessidade

dos

pareceres

t6cnicos das entidades que tern poder de
decisao.

Branquinho

0 Sr. Fabio Ferreira voltou a contactar a
Miseric6rdia para manifestar a sua intengao
de compra e solicitou que reavaliassemos o
valor indicado (30.000,00€) considerando as

caracteristicas do terreno.

Realizou-se registo fotografico do terreno.
Nao houve mais contactos.

Areal

Regista-se

a

resolugao

do

contrato

de

arrendamento com a empresa NewGreen, com
efeito a partir de 30 de setembro de 2021. 0

terreno esteve arrendado 2 anos.
Semagres

S/ Observag6es

Senhora do Verde

S/Observag6es

d) Servico administrativo regular

•

Quotas irmaos/s6cios -Em 2021 procedeu-se a regularizapao da situapao de contribuigao
mensal de associado, dando curnprimento ao exposto na alinea b) do artigo 11°, do

Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Miseric6rdia de Mexilhoeira Grande, tendo

9lp5g,na

tyl

sido contactados 10 irmaos que deixaram de "satisfazer a sua contribuigao mensal por tempo
superior a dois anos". Desses 10 contactos apenas 3 regularizaran a situngao.
Assim verificamos que dos 59 irmaos associados existentes no ano de 2020, ha a registar o

desvinculo de 7 por nao cumprirem as condig6es de associado, o falecimento de unla
associada, em Maio e a desistencia de outra. Como nao se registou novas inscrig6es, a
Miseric6rdia tern actualmente 50 associados.

Nurna breve caracterizag5o podemos indicar que a maioria dos irmaos associados 6 do

96nero feminino (gfafico 1) e que, em relagao a idade, cerca de 47 0/o encontram-se na faixa
etaria dos 66-85. (grafico 2).
(_`ai attii iza¢ao dos imiaos q uanto a(j

Caracteriza€5o quanto a idade

gene,.0

> 86
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•

RE5RERE

Aluguer da Capela para Vel6rio -Devido a pandemia de covid -19, a capela esteve
fechada. Em 2020 apenas se realizaran 7 funerais e em 2021 nenhum. 0 aluguer da
capela para os vel6rios 6 umas das quatro fontes de receita da Miseric6rdia, tendo
registado em 2019 o valor de 2233.68 €.

•

Aluguer de Ajudas T6cnicas -0 Banco de Ajudas T6cnicas (BAT), no decorrer de 2021
teve em aluguer os seguintes equipamentos :

Ajuda T6cnica

Meses/ 2021
01

Canadianas

02

03

04

05

06

07

08

09

1b

11

12

XXXXX

Cadeira de rodas Manual

xxxxxxx

Cadeira de rodas Manual

X

Cadeira de banho fixa

XXXXX

Cama Articulada E16trica

X

Cama articulada Manual

xxxxxxxxxxxx

XX
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Proieto de construcao do Equipamento Social
Como referido na introdugao, o estudo-pr6vio do projeto de arquitetura do ES (Equipamento
Social) esteve em analise durante todo o ano de 2021. Antevendo a decisao de indeferimento e

estando a maturidade do projeto cativa do processo de analise da candidatura do PARES 3.0, a
Mesa Administrativa decidiu pedir o parecer tdenico do projeto ao Centro Distrital de Seguranga
Social sem fazer referencia a dita candidatura.

De seguida apresentamos as diligencias e procedimentos adoptados para acelerar a maturidade
do projeto de modo a reunir condig6es para apresentar candidatura ao PRR.

Data

Agao /Assunto

Observag5es

21 /09/2021

Pedido de parecer no 6mbito de informapao

Carta Registada com aviso de

pr6via para construgao de Equipamento

recegao para o CDSS -Faro

Social.

26/10/2021

Recegfro do parecer t5cnico -projeto de

0 Despacho refere que o projeto nfro

licenciamento: ERPI, CD e SAD

refine as condig6es para a emissao de

parecer favofavel.
22/11/2021

PRR- Publicapao do Aviso de abertura

Aberto de 07/12/2021 a 22/02/202

do concurso. RE-C03-io 1.mo 1 -

Requalificapao e alargamento da rede
de equipamentos e respostas socias
25/11/2021

Reuniao, via zoom, com o gabinete de

Analise conjunta do despacho e das

arquitetura- Confiseg, para analisar o

alterag6es indicadas no documento.

despacho do CDSS

Abordada a questfro do aumento do
custo m2 da construgao do Edificio
(forma circular e custos associados a
movimentapao de terras).

07/12/2021

Reuniao com a Diretora Regional de

Estiveram presentes na reuniao, Mesa

Seguranga Social, Dra. Margarida

Administrativa, Eng.° Joao Pires da
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Confiseg, Presidente do secretariado

Flores

regional da tJrm.
08/12/2021

ISS

-

Notificapao

Indeferimerito

de

da

intengao

Candidatura

de

Nao enquadramento da candidatura

ao

na dotapao orgamental prevista.

PANS 3.0
09/12/2021

Reuniao, via zoom, com o gabinete de Verificamos alguma relutancia, por

arquitetura - Confiseg

parte da equipa de arquitetura, em

Discussao sobre aspectos relacionados

alterar o programa inicial, o qual ja

com o aumento da capacidade da ERPI

nao mos serve, pois os custos

(de 40 para 60 utentes) e com a

associados a execugao da empreitada

disposicao do edificio, com vista a sao incomporfaveis para a lnstituigao.

apresentapao de candidatura ao PRR.
16/12/2021

Recegao de e-mail da Confiseg, com 0

apresentagao de orgamento para revisao

do

projeto

de

arquitetura

e

e-mail

veio

na

sequencia da

reuniao do dia 09/12.

de

especialidades.
17/12/2021

Assembleia Geral Extraordiharia, para A
apresentagao

e

discussao

do

Assembleia

consulta

a

delibera

outros

sobre

gabinetes

a

de

arquitetura que consigam, em tempo

anteprojecto do ES

util, cumprir os requisitos necessarios

para apresentar a candidatura ao
PRR.
20/12/2021

E-mail

ao

assessorou

Advogado

no

que

procedimento

Contratapao

mos

de

Pedido de orientapao juridica para a
resolugao

do

contrato

com

a

Confiseg.

Atendimento e Orienta ao Social
Este apoio, enquadra-se naturalmente na A4jssGo da Miseric6rdia e consta do seu Compromisso
no artigo 1.°, n.° 2.3 como o Aooio a familia e comunidade em geral. " Pczrcz cz prossecz/€Go c7o

obj etivo mencionado a Miseric6rdla poderd promover atividades como servicos de atendimento
e acompanhamento psicossocial, econ6mico e jur{dico, servi?o de apoi.o domicilidrio, certro de

apoio a vida, casas de abrigo, ajuda alinentar, centro comunitdrio, refeit6rio/cantma social." i
certo que ainda nfro conseguimos prestar todo o apoio explanado acima mas com a articulapao
12 I P 5 g , n a

com os parceiros da Rede Social de Portimao, temos conseguido, desde 2014 colmatado algumas

dificuldades sentidas pelas familias e individuos da freguesia de Mexilhoeira Grande.

Em modo de avaliapao, apresentamos no seguinte quadro o niinero de beneficiarios por ano,
atendidos desde 2014.
N.9 de Benefici5rios / Ano
2016
2015

2014

9

7

30

2017
31

2018
23

2019
20

2020
20

2021
26

Os tipos de apoio solicitado e prestado sao os seguintes:

1.

Orientapao e apoio para requerer prestap6es sociais

2.

Apoio para marcapao de atendimento social (servigo local de Seguranga Social)

3.

Apoio Alimentar

4. Apoio para a marcagao de exames e consultas m6dicas
5. Distribuigao de vestuario, calgado e m6veis

Em termos de recursos intemos, a Miseric6rdia recebe doag6es de vestuario, m6veis, lougas,
calcado, texteis de lar, bens alimentares e de higiene, para serem distribuidos pelas familias e
individuos.

Em 2021 foram feitas as seguintes doac6es:
18/ 05

Bens alimentares, roupa e fraldas

30/06

Bens alimentos, lougas e roupas

08/09

Fraldas e resguardos descartaveis

27/08

Roupa de cama

09/09

Fraldas e resguardos de cama

20/09

Bens alimentares

A 24 dezembro, em articulagao com o CIRM procedemos a distribuigao de bens alimentares

angariados por aquela entidade, pelas familias acompanhadas pela Miseric6rdia.
Em 2021, dos 26 individuos atendidos, somente 3 resolveram a situagao apresentada com urn

atendimento, a maioria das situng6es requerem urn acompanhamento mais prolongado, com
vistas ao domicilio e apoio regular.
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Gr5fico 3 -Frequencia de atendimentos e diligencias 2021

Nos finais de 2021 iniciaram-se os procedimentos para a celebrapao do Protocolo de Cooperagao

no ambito do Projeto de Atendimento e Apoio Social de Proximidade com a Camara Municipal
de Portim5o. 0 protocolo pressup6e a articulapao do tecnico da Miseric6rdia e de urn tecnico do
Municipio

com

o

objectivo

de

prestar

"opoz.o

e/ecfj.vo

cz

rm##z'c/j7es

e77z

6'z./afcz€&o

c7e

vulnerabilidade social, econ6mica e habitacional, de modo a colmatar as multiplas carencias
registadas por inexistencia de determiriados servi?os nesses locals, promovendo solu?6e.s de

apoio social visando o a integra?do social e a melhoria da qualidade de vida..."

Proieto Intergeracional ``Mem6ria Viva"
Este projeto, foi iniciado ano letivo 2019-2020, e pretendeu contribuir, nao s6 para o estudo e a

salvaguarda o patrim6nio cultural m6vel, im6vel e imaterial desta freguesia, atraves da sua
recolha, registo e documentagao, como tamb6m fomentar a valorizagao dos saberes dos mats
velhos e evidenciar as mais-valias que advem do envolvimento das gerag6es na (re)coustrugao da
identidade coletiva, ouvindo as mem6rias dos mais velhos e experienciando os seus
eusinanentos. Em si, o projeto compreendeu 3 fases: 1a Fase - Recolha de brinquedos,

brincadeiras, 1endas, 1engalengas, trava linguas, cantigas de roda, ndvinhas e prov6foios

distribuindo as tare fas de acordo com o ano de eusino; 2a Fase - Tratamento da recolha,
(fotografar, medir, descrever e contextualizar) com o objetivo de criar uma base de dados com os
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objetos recolhidos e as diversas express6es de patrim6nio oral; 3a Fase - Exposigfro e produgao

de catalogo ou outro documento fisico que retina e valorize o trabalho dos alunos, pais, av6s e
professores que estiveram envolvidos.

Devido a pandemia de COVID-19 nao foi possivel realizar a exposigao do projeto em 2020 e em
2021 retomamos o contacto com a Escola Jos6 Sobral para propor a realizapao da exposigao e

dar continuidade ao projeto com as atuals turmas do 1.° Ciclo.
Iniciamos o contacto com a Coordenadora da escola e com as professoras do 1.° ciclo em
Setembro.

Foram

realizadas

duas

reuni6es

de

trabalho

com

as

professoras (16/09 e 07/10), durante as quais ficou agenda a
recolha dos brinquedos, o agendamento da exposigao e a
marcap5o, por turma, das visitas a exposigao. Foi tamb6m

pedida a colaborapao de alguns av6s para dinamizar a Oficina
do Brinquedo.

Foi feito o pedido de cedencia do armaz6m da Junta de Freguesia para a exposigao. Dentro do
que o espaco fisico e os recursos disponiveis permitiram foram montados 3 espacos expositivos e

urn amplo espapo para a dinamizagao de brincadeiras (saltar a corda e ao elastico).
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Por motivos de isolamento profilactico da maioria das turmas do
1.°Ciclo da Escola, a Exposigao foi adiada para data a definir.

Anima ao Sociocultural
As actividades relacionadas com a celebragao da 6poca
natalicia

(montagem

dos

dois

pres6pios

com

a

colaborapao dos estabelecimentos de ensino e o lanche de

Natal) nao formam realizadas pelos motivos ja referidos.
Contudo, nao quisemos deixar passar as celebrap6es sem

montar o pres6pio algarvio na sede da Miseric6rdia o qual
esteve acessivel a comunidade para visitapao ate ao dia de
Reis.
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A Miseric6rdia de Mexilhoeira Grande, tern uni funcionario, com formapao superior na area das
ciencias sociais e humanas (Antropologia) que desempenha diversas fung6es, de acordo com as

necessidades da Instituigao. Para al6m deste funcionario, a Miseric6rdia tern contrato de
prestagao de servigo com o T6cnico Oficial de Contas e com urn prestador de servigo de limpeza.

Formacao
Em 2021 o funcionario da Miseric6rdia iniciou o Curso de Gestao de Organizac5es da

Economia Social, promovido pela CASES - Cooperativa Ant6nio S6rgio para a Economia
Social. 0 curso tern o total de 147 horas, distribuidas por 8 m6dulos. Em 2021 ficou concluido o
m6dulo de Economia Social (14 horas).

Ha ainda a registar a participagao nas seguintes Webinar:

15/03 -Pandemia e Sadde mental, promovida pela Camara Municipal de Portimao
27/07 -Compromisso e acordos de cooperacao 2021-2022, promovida pela Uniao das
Miseric6rdias Portuguesas

07/09 -Esclarecimentos e apresentacao do PRR a todas as entidades, promovido pela CCDR

Recursos Materiais
Os

recursos

materiais

existentes

na

Miseric6rdia,

revelaram-se

suficientes

para

o

desenvolvimento das atividades realizadas. A sede da instituigao e constituida por:

•

dois gabinetes fechados e equipados com mobiliario de escrit6rio;

•

umasalade arrunos;

•

Uma sala multiusos, com urn espapo destinado a recegao/servigo administrativo,
equipado com mobiliario, impressora multifung6es, computador e urn espago para

reuni6es/formagao/sala de espera, equipado com mesa oval, cadeiras, televisor e pequena

cafetaria.
•

Duas instalag6es sanifarias.
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Geminada com a sede, existe a Capela da Miseric6rdia, onde realizamos, anualmente a
montagem do Pres6pio e as comemorap6es de Natal.

Para al6m da sede social e da Capela, onde decorre a maior parte das atividades a Miseric6rdia
tern mum pequeno piedio, que serve de armazenamento das ajudas t6cnicas.

Considerac6es finais
No final do ano de 2021 foram langadas as bases para acautelar as condig5es de construcao de

urn Equipamento Social adequado as necessidades da Miseric6rdia, salvaguardando o

funcionamento essencial deste tipo de estruturas e garantir a possibilidade de ampliar o edificio

para a criapao de futuras respostas sociais. 0 projeto de construgao do ES, com a ERPI, o Centro

de Dia e o SAD esfa em andamento. A presente data, a Miseric6rdia apresentou candidatura ao
PRR- medida RE-C03-io1.mo1- Requalificagao e alargamento da rede de equipamentos e

respostas socias. Ao nivel das parcerias, o protocolo de cooperapao com a autarquia, no ambito

do Atendimento e Apoio Social de Proximidade foi assinado, pelo que trabalho ja desenvolvido
pela Miseric6rdia ganha maior solidez.

A Mesa Administrativa

vyce:£ti°:efa,rfendgiifefly'6as

Tesoureira

Secretario

Brww¢ \htfuuo 7A,`"hiJ I?`,u-ch.i
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RELATORI0 DE CONTAS E PARECER DO CONSELHO FISCAL
Balanco

Demonstragao de resultados

Anexo
Fluxo de Caixa
Parecer do Conselho Fiscal
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Balan€o -(modelo para ESNL) em 31-

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA

12-2021

MEXILHOEIRA GRANDE
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ATIVO

Ativo nao c®rrente
Ativos fixos tangiveis

Investimentos financeiros

167,58

167,58

Outros cr6ditos e ativos nao correntesAtivocorrente

491,40

371,88

80.266,28

16.304,64

Estado e outros entes ptlblicos

Caixa e dep6sitos bancarios

Total do ativo

1550,50

1.456,11

i.077.425,40

1.120.614,57

1.078.975,90

1.122.070,68

1.159.242,18

1.138.375,32

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais
8.550,76

8.5SO,76

1.122.107,21

1.137.735,78

52.019,65(25.783,13)

91,65(15,628,57)

1.156.894,49

1.130.749,62

Fornecedores

396,49

5.557,00

Estado e outros entes priblicc]s

551,20

668,70

Fundos

Resultados transitados
Ajustamentos / outras variac6es nos fundos patrimoniaisResultadolfquidodoperfodci

Total dos fundos patrimoniajs
Passive
Passive nao correntePassivecori.ehte

Outros passivos correntes

Total do passive

Total dos fundos patn.monjais e do passive

ty,

1.400,00

1.400,00

2.347,69

7.625.70

2.347,69

7.625,70

1.159.242,18

1.138.375,32
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Demonstra€5o dos Resultados per NatLlrezas -

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA
MEXILHOEIRA GRAN DE

(mode[o para ESNL) do periodo findo em 31-122021
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1.249,70

1.332,25

(5.375,81)

(6.553,90)

(19.896,06)

(13.975,64)

Outros rendimentos

1`873,49

4.250,34

Outros gastos

(212,80)

(220,37)

Vendas e servi¢os prestados
Fornecimentos e servi€os externos

Gastos com o pessoal

Resultado antes de deprecia€6es,gastos de financiamento e impostos
Gastos/I.evers6es de depreciacao e de amortiza¢ao

(22.361,48)

(15.167.32)

(3.421,65)

(461,25)

Resultado operat:ional (antes de gastos de fjnanciamento e impostos)

(25.783,13}

(15.628,57)

Resultado antes de impostos

(25.783,13)

(15.628,57)

Resultado lfquido do pen`odo

(25.783,13)

(15.628,57}

Contabilista

S
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1

ldentificac5o da lnstitui€ao

ESTRUTURA iuRfDicA E roRMAL DA iNSTITuicAO

A Santa Casa da Miseric6rdia de Mexilhoeira Grande 6 uma Associac5o sem fins lucrativos, constituida
sob a forma de pessoa coletiva, com os estatutos publicados em Diario da Repulblica n.9 24,Ill s6rie, datado
de 28 de jane.iro de 1984, com sede social na Rua Francisco Bivar n. 74, 8500-132 Mexilhoeira Grande. Tern

como prop6sito satisfazer obras sociais dando express5o organizada ao clever de solidariedade e de justica

entre os indivl'duos, podendo ainda alargar o seu ambito de atividade aos setores dos setores da sadde,
educa¢ao e cultura.

CORPOS SOCIAIS

MESA DE ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE: Jos6 Jo5o Albano Dias
PRIMEIRO SECRFTARIO: Rita Joana da Siiva Pinta Dias

SEGUNDO SECRETARIO: Adosinda da Siiva Guia Calhau

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE: Maria dos Santos C. Mateus Cristino
SECRFTARIO: Susana Isabel da Silva Guia

VOGAL: Ana Sofia Anacleto Luis

M ESA AD M I N ISTRATIVA
PROVEDOR: Ant6nio Jos6 Duarte Borralho
VICE-PROVEDOR: Susana Filipa da Siiva Santos

SECRFTARIO: Bruno Miguel Amores lnacio
TESOUREIRO: M6nica Filipa Varzea Afonso

VOGAL: Armando da Concei€ao Esteves
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As Demonstrac6es Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das opera€6es a
partir dos livros e registos contabilisticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilistica e de Relato
Financeiro para as Entidades do Sector N5o Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Le.I n.9 36-

A/2011 de 9 de Marco. No Anexo 11 do referido Decreto, refere que o Sistema de Normaliza€ao para

Entidades do Sector Nao Lucrativo 6 composto por:
•

Bases para a Apresentacao das Demonstrac6es Financeiras (BADE);

•

Modelos de Demonstrac6es Financeiras (MDF)-Portaria n.9105/2011 de 14 de Marco;

•

C6digodecontas (CC)-Portaria n.9106/2011de l4de Mareo;

•

NCRF-ESNL-Avison.9 6726-B/2011de l4de Marco;

•

Normas lnterpretativas (Nl)

Conteridos n5o comparaveis com o exercfcio anterior
Considera-se que os conteddos das demonstra€6es financeiras apresentam-se comparaveis com os do
exercfcio anterior.

3

Principals poli'ticas contabilisticas
As principais politicas contabilisticas aplicadas pela Entidade na elaborae§o das Demonstrac6es

Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentac5o
As Demonstrac6es Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentacao das
Demonstrac6es Financeiras (BADF).

3.1.1

Continuidade

Com base na informac5o disponivel e as expetativas futuras, a Entidade continuara a operar no futuro
previsivel,

assumindo

que

n5o

ha

a

intencao

nem

a

necessidade

de

liquidar

o.u

de

reduzir

consideravelmente o nivel das suas operac6es. Para as Entidades do Sector Nao Lucrativo, este pressuposto

n5o corresponde a urn conceito econ6mico ou financeiro, mas sim a manutencao da atividade de presta¢ao
de servi§os ou a capacidade de cumprir os seus fins, passando, a gest5o das atividades pela adaptacao as
novas realidades s6cio-financeiras.

3.1.2

Regime do Acr6scimo (periodiza€5o econ6mica)
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(satisfeitas as definic6es e os crit6rios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual,

independentemente do momento do pagamento ou do receb.imento) sendo registados contabilisticamente
e relatados nas demonstrac6es financeiras dos periodos com os quais se relacionem. As diferencas entre os

montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos sao registados nas respetivas
contas das rubricas "Devedores e credores por acr6scimos" e "Diferimentos''.

3.1.3

Consistencia de Apresentac5o

As Demonstrac6es Financeiras estao consistentes de urn periodo para o outro, quer a nivel da

apresenta€ao quer dos movimentos contabilisticos que lhes dao origem, exceto quando ocorrem alterag6es
signiflcat.ivas na natureza que, nesse caso, estao devidamente ident.lficadas e justificadas neste Anexo.

Desta forma, 6 proporcionada informac5o fiavel e mais relevante para os utentes.

3.1.4

Materialidade e Agrega€5o

A relevancia da informac5o 6 afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade 6 dependente
da quantificacao da omissao ou erro. A informa¢ao € material se a sua omissao ou inexatid5o influenciarem

as decis6es econ6micas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrac6es financeiras. Itens que
n8o sao materialmente relevantes para justificar a sua apresenta€5o separada nas demonstrac6es
financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3,1.5

Compensac5o

Devido a importancia dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os

rendimentos, estes nao devem ser compensados.

3.1.6

]nforma€5o comparativa

A informa¢5o comparativa deve ser divulgada, nas Demonstra€6es Financeiras, com respeito ao perfodo
anterior. Respeitando ao Princi'pio da Continuidade da Entidade, as politicas contabilfsticas devem ser

levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de mane.ir`a consistente.
Procedendo-se

a

alterac6es

das

politicas

contabilisticas,

as

quantias

reclassifica€5o devem ser divulgadas, tendo em conta:
•

A natureza da reclassificacao;

•

A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;

•

A razao para a reclassificagao.
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comparativas

afetadas

pela

3.2 Politicas de Reconhecimento e Mensura€5o

3.2.1

Ativos Fixos Tangiveis

Os "Ativos Fixos Tangiveis" encontram-se registados ao custo de aquisigao ou de producao, deduzido
das depreciac6es e das perdas por impar.Idade acumuladas. 0 custo de aquisic§o ou producao inicialmente

registado inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuiveis as atividades necessarias para
colocar os ativos na localiza€5o e condicao necess5rias para operarem da forma pretendida e, se aplic5vel,

a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoc§o dos ativos e de restaura€5o dos respetivos
locais de instalacao ou operac5o dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribufdos a Entidade a titulo gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor,
ao valor pelo qual estao segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutencao e repara€5o dos ativos sao registadas
como gastos no periodo em que s5o incorridas, desde que nao sejam suscetiveis de gerar beneficios
econ6micos futuros adicionais.

As depreciac6es s5o calculadas, assim que os bens est5o em condic6es de ser utilizados, pelo m6todo da

linha reta em conformidade com o periodo de vida tltil estimado para cada grupo de bens.
As taxas de depreciacao utilizadas correspondem aos peri'odos de v'ida titil estimada pelo Decreto
Regulamentar n.9 25/2009.

As taxas de depreciacao utilizadas correspondem aos periodos de vida ultil estimada que se encontra na
tabela abaixo:

Descric5o

Vida dtil estimada (anos)

Terrenos e recursos naturals

Sem deprecia¢ao

Ediffcios e outras constru€6es

10 anos

Equipamento basico

De 4 a 6 anos

Equipamento de transporte

4 anos

Equipamentoadministrativo

De 3 a 8 anos

Outros Ativos fixos tangiveis

8 anos

As mais ou memos valias provenientes da venda de ativos fixos tangiveis sao determinadas pela

diferen¢a entre o valor de realiza€5o e a quantia escriturada na data de aliena€ao, sendo que se encontram
espelhadas na Demonstracao dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou ``Outros

gastos operacionais".

3.2.2

Propriedades de lnvestimento

As propriedades de investimento dizem respeito aos fundos de compensa¢ao, 10 ac¢5es que det6m da
Tvl e 1 Obriga€ao de Divida Publica.
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3.2.3

Ativos lntangiveis

Apesar de nao existirem, 6 politica que os '`Ativos lntangiveis" sejam registados ao custo de aquisicao,

deduzido das amortizac6es e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. Sao reconhecidos apenas

quando for prov5vel que deles advenham beneficios econ6micos futuros para a Entidade e que os mesmos
possam ser mensurados com flab.ilidade.

3.2.4

lnstrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros s5o reconhecidos apenas e s6 quando se tornam uma parte das
dispos.lc6es contratuais do instrumento.

Este ponto 6 aplic5vel a todos os "lnstrumentos Financeiros" com exce¢§o de:

•

lnvestimentos em subsidi5rias, associadas e empreendimentos conjuntos;

•

D.lreitos e obrigac6es no ambito de urn plano de beneffcios a empregados;

•

Direitos decorrentes de urn contrato de seguro, exceto se o contrato de seguro resulte numa perda
para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:

o

Altera€6es no risco segurado;

o

Altera¢6es nataxa de cambio;

o
o

Entrada em incumprimentode uma das partes;
Loca¢6es, exceto se resultar perda para o locador ou locatario como resu[tado:

I

Altera€5es no precodo ben locado;

I

Altera€5esnataxa decambio;

I

Entrada em incumprimento de uma das contrapartes.

Fundadores/benem6ritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
As

quotas,

donativos

e

outras

ajudas

similares

procedentes

de

fundadores/benem6ritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no
final do periodo sempre que se tenham vencido e possam ser exigidos pela entidade estao registados no
ativo pela quantia realizavel.

Clientes e outras contas a Receber
Os ''Clientes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registadas pelo seu custo, estando
deduzidas no Balanco das Perdas por lmparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim
retratar o valor realizavel liquido.
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As "Perdas por lmparidade" sao registadas na sequ€ncia de eventos ocorridos que apontem de
forma objetiva e quantific5vel, atrav6s de informac5o recolhida, que o saldo em divida n5o sera recebido

(total ou parcialmente). Estas correspondem a diferenca entre o montante a receber e o respetivo valor
atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados a taxa de juro efetiva inicial, que sera nula quando

se perspetiva urn recebimento num prazo inferior a urn ano.

Estas rubricas sao apresentadas no Balan€o como Ativo Corrente; no entanto, nas situac6es em que
a sua maturidade 6 superior a doze meses da data de Balanco, sao exibidas como Ativos nao Correntes.

Caixa e Dep6sitos Bancarios
A rubrica "Caixa e dep6sitos bancarios" incluem caixa e dep6sitos bancarios de curio prazo que
possam ser imediatamente mobilizaveis sem risco s.ignificativo de flutuac6es de valor.

Fornecedores e outras contas a Dagar
As dividas registadas em "Fornecedores" e "Outras contas a pagar" sao contabilizadas pelo seu valor
nominal.

3.2.5

Fundos patrimoniais

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos ap6s dedu€ao dos passivos.
Os "Fundos Patrimoniais" s5o compostos por:

•

fundos atribuidos pelos fundadores da Entidadeou terceiros;

•

fundos acumulados e outros excedentes;

•

subsi'dios, doac6es e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplic5vel a cada

entidade estabelecam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.6

Estado e outros Entes priblicos

0 imposto indicado corresponde a retenc8o do valor do lRS da funcionaria, ao valor a pagar da

seguranca social da mesma e ao valor da retengao da conta de juros de dep6sitos a prazo.

4

Caixa e Dep6sitos Bancarios
A rubrica de "Caixa e Dep6sitos Bancarios'', a 31 de Dezembro de 2020 e 2021, encontrava-se com

os seguintes saldos:
Descric5o
Caixa

2021

2020

197'29

157,97

Dep6sitos a ordem

14.734,12

7.SrJ0J5

Dep6sitos a prazo

1.062.493,99

1.112.493,99

1.077.425,40

1.120.622,71

Outros

Total
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Ativos FixosTangiveis

Relativamente aos Ativos Fixos Tangiveis, os crit6r.ios de mensuracao, metodos de depreciacao, vidas

uteis e taxas de depreciag5o utilizadas foram ja se apresentados no ponto 3.2.1 acima.

Bens do domfnio Ddblico
A lnstituicao nao usufrui '`Ativos Fixos Tangfveis" do dominio ptlblico.

Bens do patrim6nio hist6rico, artistico e cultural
No per{odo nao se encontram registados quaisquer "Bens do patrim6nio, hist6rico, artistico e
cultural„.

Outros Ativos FixosTan veis
A quantia escriturada bruta, as depreciag6es acumuladas, a reconcilia€ao da quantia escriturada no

inicio e no fim dos periodos de referencia, mostrando as adic6es, os abates e alienac6es, as depreciac6es e

outras altera¢6es, foram desenvolvidas de acordo com os seguintes quadros:

Ano de 2020
Abates/Vendas Transferencias Revaloriza¢6es

Aquisi€5es /Dotac5es

Saldo final

Descric5o

Saldo inicial

Custo
Terrenos e recursos naturais

9.083,02

9.083,02

44.446,51

44.446,51

2.113,90

2.113,90

2.263,00

2.263,00

Ediffcios e outrasconstru€6es
Equipamento basico

Equipamento de transporte
Equipamento biol6gico
I
I

Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangiveis

10.331,00

10.331,00

5.993,12

5.993,12

I lnvestimentos em curso

Total

68.338,40

5.993,12

Saldo inicial

Aumentos

0.00

0.00

Redu€6es

Saldo final

100,97

44.446,51

0.00

Depreciae6es acumu]adas
2o2o

Descric5o

_____

Terrenos e recursos naturais

44.547,48

Ediffcios e outrasconstrus6es

2.113,90

2.113,90

Equipamento administrativo

2.263,00

2.263,00

Outros Ativos fixos tangiveis

9.180,71

461,25

57.138,14

461,25

Equipamento basico

Equipamento de transporte
Equipamento biol6gico

9.641,96

lnvestimentos em curso

Total

Santa Casa da Miseric6rdia da Mexilhoeira Grande

100,97

58.498,42

_I

74.331,52

Ano de 2021
Descric5o

Saldo inicial

Aquisic6es /Dotac5es

Abates/Vendas Transfer6ncias Revaloriza€6es

Saldo final

Custo
Terrenos e recursos naturais
Ediffcios e outrasconstru€6es

9.083,02

1.078,00

10.161,02

44.446,51

50.850,00

95.296,51
2.113,90

2.113,90

Equipamento basico

Equipamento de transporte
Equipamento biol6gico

Equipamentoadministrativo

2.263,00

789'77

3.fyF;2J7

Outros Ativos fixos tangiveis

10.331,00

239.99

10.570,99

lnvestimentos em curso
Total

5.993,12

14.306,01

74.230,55

C;n .2!f;Ri ]7

Saldo inicial

Aumentos

44.446,51

1.509,62

20.299,13

0.00

0.00

Deprecia€6es acumu[adas
2021
Descri€5o

Redu€6es

Saldo final

Terrenos e recursos naturais
Ediffcios e outrasconstru€6es
Equipamento b5sico

45.956,13
2.113'90

2.113,90

Equipamento de transporte
Equipamento biol6gico
Equipamentoadministrativo

2.263,00

789,77

3.fyF;2-J7

Outros Ativos fixos tangiveis

9.641.96

1.122.26

10.764,22

58.465,37

3.421,65

lnvestimentos em curso

Total

6

0,00

61.887,02

]nvestimentos Financeiros

Os investimentos financeiros sao representados pelo seguinte quadro:

2021

2020

Saldo lnicial

539,46

464,58

Aumentos

119,52

74'88

658'98

539,46

Rubricas

Aliena96es

Saldo Final

7

Fornecedores

0 saldo da rubrica de "Fornecedores" 6 discriminado da seguinte forma:
Descric5o

Fornecedores c/c
Total

Santa Casa da Miseric6rdia da Mexilhoeira Grande

2021

2020

396'49

5.557,00

396,49

5.557,00

141.494,32

A rubrica de ``Estado e outros Entes Ptiblicos" esta dividida da seguinte forma:
2021

2020

Imposto sobre o Rendimento de Capitais

276,26

lmposto sobre o Valor Acrescentado (lvA)

1.274,24

792,05
664.06

1.550,50

1.456,11

133,00

166,00

418,20

502'00

551,20

668,70

Descri§ao

Ativo

Total
Passivo
lmposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (lRS)
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Seguranca Social

0,70

FCT e FGCT

Total

9

Fundos patrimoniais

Nos ``Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variac6es:

Descri€ao

Aumentos

Saldo lnicial

Diminuic5es

Fundos

1.137.735,78

Resultados transitados
Outras variag6es nos fundos patrimoniais
Resultado Liquido do Exercfcio

Total

Saldo Final

8.550,76

8.550,76
(15.628,57)

1.122.107,21

52.019,65

91,65

51.928,00

(15.628,57)

(25.783,13)

15.628,57

(25.783,13)

26.144,87

0

1.156.894,49

1.130.749,62

10 R6dito
Os crit6rios de reconhecimento do r6dito encontram-se apresentados no ponto 3.2.9 acima.
Para os periodos de 2020 e 2021 foram reconhecidos os seguintes R6ditos:

2021

Descri€ao

2020

Vendas

Prestac5o de Servi¢os
325,20

Aluguer Capela

Quotizag6es e j6ias

339,70

197'05

Rendas

910,00

810,00

Outros (Cama articulada, cadeira rodas, etc.)

615,00
1.258,49

Juros

3.399,37

750,00

Cama articulada
Dividendos

Total

Santa Casa da Miseric6rdia da Mexilhoeira Grande

3.123,19

5.481,62

1A©,

=LA±
•j/*--irfe'

11 Subsfdios, Doa€6es e Legados a Explora¢5o
A Instituicao, no periodo de 2021 recebeu da Camara Municipal de Port.imao urn terreno com a area de

mil e setenta e oito metros quadrados e com Valor Patrimonial de 1.078,00€.

12 Divulgac5es Exigidas por Outros Diplomas Legais
A Instituicao nao apresenta dividas ao Estado em situac5o de mora.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a
situacao da lnstituieao perante a Seguranca Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente
estipulados.

A Instituieao, no ano de 2021, n5o se encontra obrigada a certificac5o legal de contas.

13 Acontecimentos ap6s Data de Ba!an¢o
Nao sao

conhecidos

a

data

quaisquer eventos

subsequentes,

com

impacto significativo

nas

Demonstra€6es Financeiras de 31 de Dezembro de 2021.

Ap6s o encerramento do periodo, e ate a elaborac5o do presente anexo, nao se registaram outros factos
suscetiveis de modificar a situa¢5o relevada nas contas.

Santa Casa da Miseric6rdia da Mexilhoeira Grande

Santa Casa da Miseric6rdia da
Mexilhoeira Grande

DE 1 JANEIRO 2021 A 31 DEZEMBRO 2021
Pagamentos

Recebimentos
ER©©©BDirmem€®s eaa aeftiwidiadieluguerCapela

Fcema©B®marm©mft©Agua

0,00 €

138,61 €

450'52 €

Aluguer cama art.+cadeiras

615,00 € Electricidade

Quotas

339,70 € Material escrit6rio

Renda terrenos

910,00

Contabilidade

1 300,00

0,00

Comunicaeao

628,74

Donativos
Outros (IRC+lvA)

65,00 €

45,99 €

1981,84 € CTT

52,36 €

Produtos limpeza

Recebimentos de Capitais

95,31 €

Despesas Bancarias+juros

109,24 €

Taxas

Juros

135,00 €

1 258,49 € Quotas

754,34 €

Sra. Limpeza

Conservagao reparagao

1114,87 €

Registos e certid6es

205,14 €

Actividades

107,01 €

Juros mora

43,56

Fag. Retencao independentes

83,93 €

Gastos com pessoal:
Vencimento

12 925,74 €

Seguranea social

5156,29 €

Fundo compensagao

129,24

98,40 €

Higiene e seguran§a no trabalho

Seguro Ac, Trabalho

Reten§ao

1 617'00 €

Total Despesa

25 462,00 €

I NVESTI IVI ENTO

|

Equipamento administrativo

Total Receita
Saldo cio ano anterior:

Receitas
Despesas+[nvestimento
Sa!do para o ano seguinte

5 723,16 €
48 912,35 €

1 077 425,40 €

1 029,76

Estudo economico financeiro

5 535'00 €

Estudo economico financeiro

3 228,75

Projecto

12 725,58

Aquisicao terreno

931,26

5 105,03 € Total lnvestimento
1 120 614,59 €

205,71

23 450,35 €

PARECER D0 CONSELH0 FISCAL

EXERcicIO 2021

Em cumprimento das disposig5es legais e estatutdrias aplicaveis, designadamente a
alinea I) do artigo 35.° dos Estatutos, submetemos a aprovagao de V. Exas o nosso
parecer sobre o Relat6rio e as Contas respeitantes ao exercicio de 2021 da Santa Casa
da Miseric6rdia de Mexilhoeira Grande.

0 Conselho Fiscal da Santa Casa da Miseric6rdia de Mexilhoeira Grande analisou o
relat6rio de gestao e as contas do exercicio de 2021 apresentados pela Mesa
Administrativa.
Comparando os valores do Resultado Liquido do Exercicio (RLE) de 2020 (15.628,57€)
com o RLE de 2021 (25.783,13€), verifica-se uni aumento de 10.154,56€ (+65%).

0 aumento verificado no RLE 6 demonstrado cabalmente no Balango e na
Demonstrapao de Resultados.
Considerando o relat6rio, o balango, a demonstragao de resultados e a demostrapao dos
fluxos de caixa, cuja evolucfro atrav6s dos balancetes mensals foi acompanhada pelo

Conselho Fiscal, que tamb6m acompanhou as normas contabilisticas; entende-se que o
relat6rio e as contas traduzem com razoabilidade a actividade e a situagao econ6mica e

financeira da Santa Casa da Miseric6rdia de Mexilhoeira Grande, encontrando-se em
condig6es de serem aprovadas pela Assembleia Geral.
Assim sendo, temos a honra de propor a digna Assembleia Geral ordinaria que aprove o
relatorio de actividades e as contas de gefencia relativas ao exercicio de 2021.

Mexilhoeira Grande, 18 de margo de 2022

0 CONSELHO FISCAL

