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No cumprimento das disposições legais e estatutárias, vem a Direção da Associação de 

Socorros Mútuos de São Bento das Peras de Rio Tinto, adiante designada por Associação 

de São Bento ou Associação, submeter à apreciação e votação da competente Assembleia 

Geral, o Relatório e Contas, referente ao ano de 2017. 

A Direção da Associação São Bento sofreu alterações ao nível da sua composição, na 

sequência da assembleia-geral extraordinária de 30 de novembro de 2017, cujo ponto único 

foi “Apreciação, Discussão e Votação da Proposta do Conselho Fiscal, para destituição dos 

titulares efetivos e suplentes da Direção da Associação de Socorros Mútuos S. Bento Peras 

de Rio Tinto”. 

O então Presidente da Direção, Cláudio Melo, e a então secretária Ana Maria Rocha Dias já 

tinham apresentado a sua demissão em 15 de setembro de 2017 e 24 de outubro de 2017, 

respetivamente. 

Um dia antes da assembleia-geral extraordinária de 30 de novembro de 2017, apresentaram 

a sua demissão os restantes membros efetivos da Direção, Tesoureiro Sr. Armando Pacheco 

e os Vogais Sr. José Carlos Correia Saúde e da Sra. Carmen Maria Ferreira de Jesus Melo. 

Em virtude de ainda haver um suplente que ainda não tinha pedido a demissão nem 

recusado cargo, a Assembleia-geral pronunciou-se sobre a proposta do Conselho Fiscal, de 

destituição de todos os titulares efetivos e suplentes da Direção que, à data de votação, 

ainda não tenham pedido a sua demissão, com efeitos imediatos e de autorizar o Tesoureiro, 

Sr. Armando Pacheco, e o vogal da Direção, Sr. José Carlos Correia Saúde, a assegurar a 

mera gestão corrente e diária da Associação até à tomada de posse de novos titulares 

efetivos da Direção, confinando-se a mera gestão corrente e diária, apenas a atos de mero 

expediente e ao pagamento de despesas com pessoal, ao Estado e à Segurança Social, a 

fornecedores de bens e serviços correntes e de benefícios a Associados, tendo a proposta do 
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Conselho Fiscal sido aprovada, por unanimidade, num total de 45 associados com direito de 

voto. 

No dia 22 de dezembro de 2017, teve lugar a eleição intercalar para a Direção, tendo havido 

uma lista única com a seguinte composição: 

 

A atual Direção tem a obrigação de apresentar o relatório e Contas do exercício de 2017, 

sendo o desempenho verificado da exclusiva responsabilidade da Direção anterior. 

Evolução da atividade 

Assim, passaremos a apresentar dados relevantes sobre o exercício de 2017: 

Movimento de Associados 

Apresenta-se de seguida o movimento de associados nas 3 modalidades de benefícios 

(Subsídio de Funeral, Assistência Médica e de Enfermagem e de Solidariedade Associativa) 

que a Associação São Bento tem ao seu dispor.  

Relativamente ao Subsídio de Funeral, o movimento de associados foi o seguinte: 
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É prática comum da Associação São Bento de não considerar como associados ativos 

aqueles que devam mais de 12 quotas mensais, em fim de exercício, conforme determina o 

art.º 16.º, n.º 2, dos Estatutos em vigor, que proporciona uma maior transparência do 

movimento de associados e uma diminuição do número de associados mais significativa. 

Relativamente às restantes modalidades, apresentamos o seguinte movimento de 

associados: 
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Em síntese, a Associação São Bento apresenta em 31-12-2017 um total de associados de 

todas as suas modalidades que ascende a 42.545. 

O mapa seguinte permite-nos analisar a evolução do número de associados. 

 

Análise etária de Associados 

A modalidade de Subsidio de Funeral é uma modalidade que acarreta responsabilidades 

futuras para a Associação, e é deveras importante haver uma preocupação pela análise 

etária dos associados que estão inscritos nesta modalidade. 
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O mapa seguinte mostra a evolução dos associados, desagregados por intervalos etários. 

 

Verifica-se que os intervalos etários mais populosos em 31-12-2017 são 60-69, 50-59 e 70-

79, por ordem descendente. 

Assistência médica 

Na área da Medicina Preventiva, a cargo da Liga das Associações do Porto, tem-se revelado 

uma alternativa válida ao Serviço Nacional de Saúde. Na tabela abaixo, constata-se as 

diversas especialidades médicas da Liga a que os nossos Associados recorreram em 2017, 

segundo informações recolhidas junto da própria Liga das Associações do Porto. 
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Assistência Jurídica 

Neste serviço, foi prestada assistência a 39 Associados em 2017, quando em 2016 foi de 35. 

Situação económica-financeira 

O resultado líquido apurado em 2017 cifrou-se em 196.912 €. 
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De salientar os seguintes aspetos enformadores do resultado obtido: 

a) O valor apurado de € 196.911,62 €, representa cerca de 18,53% do total dos 

rendimentos obtidos dos associados (quotas e jóias). 

b) Um valor de € 546.130,00, representativo de 51,39% dos rendimentos obtidos dos 

associados, foi aplicado no pagamento dos apoios financeiros a associados, nos 

termos estatutários. 

Política de Investimentos 

 

Situação patrimonial 
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Falecimentos participados 

Deixaram a Associação, vencidos pela Lei Natural da Vida, 665 associados.  

Exprimimos aqui, aos familiares de todos aqueles que partiram, o nosso mais sentido pesar. 

Agradecimentos 

A Direção expressa o seu maior agradecimento: 

 Aos senhores Associados pela confiança, e preferência que nutrem pela nossa 

Associação; 

 Aos membros da Assembleia-geral, Conselho Fiscal, ao Revisor Oficial de Contas e 

toda a sua equipa; 

 À União das Mutualidades Portuguesas pela colaboração prestada; 

 A todos os funcionários, colaboradores e fornecedores que connosco trabalham com 

um grande sentido de responsabilidade e empenhamento; 

 e a todos os demais que connosco trabalharam, numa interajuda desinteressada mas 

valiosa, prestamos o nosso melhor agradecimento. 

Conclusão 

Ao apresentar o Relatório e Contas do Exercício de 2017, a Direção submete-o à apreciação 

da Excelentíssima Assembleia-Geral. 

Estrutura dos Fundos da Associação 

Nos termos legais e estatutários, foi elaborado um estudo atuarial, por técnico 

independente, no sentido de quantificar as responsabilidades que a Associação tem com os 

seus associados no futuro, valor medido neste momento. 
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Esse estudo apurou um valor presente dessas responsabilidades, de 11.087.456,84 €. 

Por outro lado, o valor no balanço para ocorrer a essas responsabilidades, apresenta-se 

evidenciado na rubrica “Fundos”. 

Da conjugação desses dois valores, resulta uma insuficiência nos fundos das modalidades 

que a Direção proporá oportunamente formas de promover o equilíbrio, nos termos legais e 

estatutários. 

Proposta de Aplicação de Resultados 

Em respeito com o disposto nos Estatutos, a Direção da Associação de São Bento, propõe 

aos Exmos. Associados que sejam aplicados da seguinte forma: 

 

 
Rio Tinto, 7 de Março de 2018 
 
A Direção 
 
Presidente Carlos Moreira Casal_____________________________________________________________ 
 
Secretário Jaime Conde Coutinho____________________________________________________________ 
 
Tesoureiro Domingos Martins das Neves______________________________________________________ 
 
Vogal Nuno Filipe Martins Oliveira_______________________________________________________ 
 
Vogal José Manuel Teixeira_____________________________________________________________ 
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BALANÇO EM 31-12-2017 

 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2017 (POR NATUREZA E 

POR FUNÇÕES) 

 

CONTROLO DO ORÇAMENTO VS REALIZADO 2017 
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Balanço em 31 de Dezembro de 2017 
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Rio Tinto, 7 de Março de 2018 
 
Técnico Oficial de Contas  
 
Sílvia Maria Carvalho da Silva (OCC n.º 83557)_______________________________________________
  
 
A Direção 
 
Presidente Carlos Moreira Casal_____________________________________________________________ 
 
Secretário Jaime Conde Coutinho____________________________________________________________ 
 
Tesoureiro Domingos Martins das Neves______________________________________________________ 
 
Vogal Nuno Filipe Martins Oliveira_______________________________________________________ 
 
Vogal José Manuel Teixeira_____________________________________________________________ 
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Demonstração de Resultados por naturezas 2017 

 

Rio Tinto, 7 de Março de 2018 
 
Técnico Oficial de Contas  
 
Sílvia Maria Carvalho da Silva (OCC n.º 83557)_______________________________________________
  
 
A Direção 
 
Presidente Carlos Moreira Casal_____________________________________________________________ 
 
Secretário Jaime Conde Coutinho____________________________________________________________ 
 
Tesoureiro Domingos Martins das Neves______________________________________________________ 
 
Vogal Nuno Filipe Martins Oliveira_______________________________________________________ 
 
Vogal José Manuel Teixeira_____________________________________________________________ 
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Demonstração de Resultados por naturezas 2017 vs Orç. 2017 

 
 
Rio Tinto, 7 de Março de 2018 
 
Técnico Oficial de Contas  
 
Sílvia Maria Carvalho da Silva (OCC n.º 83557)_______________________________________________
  
 
A Direção 
 
Presidente Carlos Moreira Casal_____________________________________________________________ 
 
Secretário Jaime Conde Coutinho____________________________________________________________ 
 
Tesoureiro Domingos Martins das Neves______________________________________________________ 
 
Vogal Nuno Filipe Martins Oliveira_______________________________________________________ 
 
Vogal José Manuel Teixeira_____________________________________________________________ 
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Demonstração de Resultados por funções 2017 

 
 
Rio Tinto, 7 de Março de 2018 
 
Técnico Oficial de Contas  
 
Sílvia Maria Carvalho da Silva (OCC n.º 83557)_______________________________________________
  
 
A Direção 
 
Presidente Carlos Moreira Casal_____________________________________________________________ 
 
Secretário Jaime Conde Coutinho____________________________________________________________ 
 
Tesoureiro Domingos Martins das Neves______________________________________________________ 
 
Vogal Nuno Filipe Martins Oliveira_______________________________________________________ 
 
Vogal José Manuel Teixeira_____________________________________________________________ 
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Demonstração de Fluxos de Caixa 2017 
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Rio Tinto, 7 de Março de 2018 
 
Técnico Oficial de Contas  
 
Sílvia Maria Carvalho da Silva (OCC n.º 83557)_______________________________________________
  
 
A Direção 
 
Presidente Carlos Moreira Casal_____________________________________________________________ 
 
Secretário Jaime Conde Coutinho____________________________________________________________ 
 
Tesoureiro Domingos Martins das Neves______________________________________________________ 
 
Vogal Nuno Filipe Martins Oliveira_______________________________________________________ 
 
Vogal José Manuel Teixeira_____________________________________________________________ 
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ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
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ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

1. Identificação da Entidade 

1.1. Designação da Entidade: Associação de Socorros Mútuos de São Bento das Pêras 

de Rio Tinto 

1.2. Sede: Rua da Boavista, 394, 4435-123 Rio Tinto 

1.3. Natureza da atividade:  

A Associação de Socorros Mútuos de São Bento das Pêras de Rio Tinto, constituída em 14 

de Abril de 1895, e reconhecida por alvará régio de 24 de Março de 1898, é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social, de inscrição facultativa, com um número ilimitado de 

Associados, capital indeterminado e duração indefinida que, através da quotização dos seus 

Associados, pratica, no interesse destes e das suas famílias, fins de auxílio recíproco, que 

passaremos a designar por Associação. 

A Associação de São Bento prossegue as seguintes modalidades de benefícios individuais: 

 Modalidade de Subsídio de Funeral; 

 Modalidade de Assistência Médica e de Enfermagem; 

 Modalidade de Solidariedade Associativa. 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

2.1. As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o regime 

de normalização contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (SNC-

ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março (com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 64/2013, 
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de 13 de Maio), o qual integra o sistema de normalização contabilística (SNC) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, republicado pelo Decreto-Lei 

n.º98/2015, de 2 de Junho. 

O SNC-ESNL é regulado pelos seguintes diplomas: 

 Portaria n.º 220/2015, de 24 de Julho (Modelos de demonstrações financeiras 

aplicáveis às entidades do sector não lucrativo) 

 Portaria n.º 218/2015, de 23 de Julho (Código de contas específico para as 

entidades do sector não lucrativo: CC-ESNL); 

 Aviso n.º 8259/2015, de 29 de Julho (Norma contabilística e de relato financeiro 

para as entidades do sector não lucrativo: NCRF-ESNL); 

Sem prejuízo da aplicação da NCRF-ESNL em todos os aspetos relativos ao 

reconhecimento, mensuração e divulgação, sempre que esta norma não responda a aspetos 

particulares que se coloquem à Associação em matéria de contabilização ou relato 

financeiro de transações ou situações, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que 

o seu não preenchimento impeça o objetivo de ser prestada informação que, de forma 

verdadeira e apropriada, traduza a posição financeira numa certa data e o desempenho para 

o período abrangido, a Associação recorre, tendo em vista tão-somente a superação dessa 

lacuna, supletivamente e pela ordem indicada: 

 às Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e Normas 

Interpretativas (NI) do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho 

 às Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) adotadas ao abrigo do 

Regulamento n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho 
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 às Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de 

Relato Financeiro (IFRS), emitidas pela IASSOCIAÇÃO e respetivas interpretações 

(SIC e IFRIC) 

2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham 

sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista 

a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do 

passivo e dos resultados da Instituição. 

Na preparação das presentes demonstrações financeiras não foram excecionalmente 

derrogadas quaisquer disposições do SNC-ESNL, tendo em vista a necessidade de as 

mesmas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, passivo e dos resultados da 

Associação. 

Na preparação das demonstrações financeiras, foram consideradas substancial e de forma 

equilibrada as normas preconizadas, tando no referencial contabilístico (SNC-ESNL), como 

no código das associações mutualistas e os estatutos da Associação. 

A conjugação de tal ponderação, teve impacto na evidenciação das provisões específicas da 

actividade, no passivo, bem como na estrutura dos Fundos, na área dos Fundos 

Patrimoniais.  

2.3. Indicação e comentário das contas de Balanço e da Demonstração de Resultados 

cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior. 

2.3.1. Conforme mencionado na Nota 4.1.1. deste Anexo e com os fundamentos aí 

explicitados, as provisões específicas passam a integrar os Fundos Permanentes da 

Modalidade de Subsídio de Funeral pelo que a verba reconhecida em 2016 não é 

comparável no exercício de 2017. O resultado líquido do exercício de 2017 ascendeu a 
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196.912 €, ao passo que o resultado líquido de 2016 (não considerando a utilização de 

provisões específicas do setor) seria de 322.964 €. 

2.3.2. Procedeu-se à reorganização das subcontas de Fundos Patrimoniais, criando as 

subcontas Fundo Permanente da Modalidade de Subsídio de Funeral, Fundo Próprio da 

Modalidade de Assistência Médica e de Enfermagem, Fundo Próprio de Solidariedade 

Associativa e Fundo de Administração. A subconta de “Fundo Permanente da Modalidade 

de Subsídio de Funeral” foi creditada por 80% do valor de Reservas legais e estatutárias e 

ainda do valor das Provisões Específicas, ascendendo a 5.999.611 €. Os restantes 20% do 

valor de Reservas legais e estatutárias e ainda do valor das Provisões Específicas foram 

creditados na subconta de “Fundos de Administração”, ascendendo a 1.499.902 €.  

Em 2017, as contas de Reservas legais e Estatutárias e ainda das Provisões Específicas 

estão a zero, não podendo ser comparadas com o exercício de 2016. 

2.3.3. Com exceção das contas mencionadas nos pontos 2.3.1 e 2.3.2, os valores constantes 

das demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2017 são 

comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do período de 2016. 

3. Principais políticas contabilísticas: 

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos 

contabilísticos da Associação, de acordo com a normalização contabilística para as 

entidades do sector não lucrativo (ESNL). Assim, foram preparadas segundo a convenção 

dos custos históricos, com exceção dos instrumentos financeiros onde se adotou o justo 

valor, e na base da continuidade das operações, em conformidade com os princípios 

contabilísticos de prudência, especialização dos exercícios, consistência, substância sobre a 

forma e materialidade.  
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Nas presentes demonstrações financeiras, preparadas a partir dos registos contabilísticos da 

Associação, foram considerados as seguintes bases de preparação: 

 Continuidade 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações durante um período de pelo menos, mas sem limitação, doze meses a partir da 

data de balanço. 

 Regime de periodização económica (acréscimo) 

Os itens são reconhecidos como ativos, passivos, fundos patrimoniais, rendimentos e gastos 

quando satisfaçam as definições e critérios de reconhecimento. 

Os rendimentos e os gastos são reconhecidos à medida que são respetivamente gerados ou 

incorridos, independentemente do momento da respetiva receita/recebimento ou 

despesa/pagamento. 

As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são 

reconhecidos na rubrica de “Outras contas a receber”, em “Devedores por acréscimos de 

rendimentos”. Por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos 

ou liquidados são reconhecidas na rubrica de “Outras contas a pagar”, em “Credores por 

acréscimos de gastos”. 

As quantias dos rendimentos e dos gastos que, apesar de já ter ocorrido a respetiva 

receita/recebimento ou despesa/pagamento, devam ser reconhecidos nos períodos seguintes, 

são reconhecidos na rubrica de “Diferimentos”, em “Rendimentos a reconhecer” ou 

”Gastos a reconhecer”, respetivamente. 

 Consistência da apresentação 
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Os critérios de apresentação e a classificação de itens nas demonstrações financeiras são 

mantidos de um período para o outro, a menos que (i) seja percetível, após uma alteração 

significativa na natureza das operações, que outra apresentação ou classificação é mais 

apropriada, tendo em consideração os critérios para a seleção e aplicação de políticas 

contabilísticas contidas na NCRF-ESNL, ou (ii) a NCRF-ESNL estabeleça uma alteração 

na apresentação, e em todo o caso (iii) a apresentação alterada proporcione informação 

fiável e mais relevante nas demonstrações financeiras e (iv) se for provável que a estrutura 

de apresentação revista continue de modo a que a comparabilidade não seja prejudicada. 

 Materialidade e agregação 

Aplicar o conceito de materialidade significa que um requisito de apresentação específico 

contido na NCRF-ESNL não necessita de ser satisfeito se a informação não for material, 

sendo que a Associação não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de 

apresentação das presentes demonstrações financeiras. 

Quanto à agregação, cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente 

nas demonstrações financeiras em harmonia com a informação mínima que consta dos 

modelos de demonstrações financeiras aprovada para as ESNL. 

 Compensação 

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos 

respetivos itens de balanço e da demonstração de resultados, pelo que nenhum ativo foi 

compensado por qualquer passivo e nenhum gasto foi compensado por qualquer 

rendimento. 

Não se consideram compensações (i) a mensuração dos ativos líquidos de deduções de 

valorização, por exemplo, deduções de obsolescência nos inventários e deduções de dívidas 

de duvidosas nas contas a receber, (ii) a dedução ao produto de quaisquer descintos 
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comerciais e abatimento de volume obtidos ou concedidos, (iii) a dedução ao produto da 

alienação de ativos não correntes da quantia escriturada do ativo e dos gastos de venda 

relacionados, e (iv) a compensação dos dispêndios relacionados com uma provisão 

previamente reconhecida para o efeito 

 Comparabilidade 

Sempre que a apresentação e a classificação de itens das demonstrações financeiras são 

emendadas, as quantias comparativas são reclassificadas, a menos que tal seja impraticável, 

pelo que as políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados na preparação 

das quantias das demonstrações financeiras apresentadas para o período de relato são 

comparáveis com os utilizados na preparação das quantias comparativas apresentadas. 

3.2 — Outras políticas contabilísticas:  

 3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis 

No reconhecimento inicial, os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo 

de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. O custo de aquisição inicialmente 

registado inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades 

necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da 

forma pretendida.  

Após o reconhecimento inicial, os ativos fixos tangíveis são mensurados pelo modelo do 

custo, deduzidos de depreciações e perdas por imparidade acumuladas. 

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos demais ativos fixos tangíveis são 

calculadas, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil 

estimado para cada grupo de bens. 
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Os gastos de conservação e reparação, que não aumentam a vida útil ou não resultem em 

benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos das imobilizações corpóreas, são 

registados como custos do exercício. 

O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são 

determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data 

de alineação ou abate, sendo registadas na demonstração de resultados por naturezas nas 

rubricas de “outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”. 

Não existem “Bens do património histórico e cultural” registados. 

 3.2.2. Propriedades de Investimento 

As propriedades de investimento são constituídas por terrenos e edifícios cujos fins são a 

obtenção de rendas e valorização do capital investido, e não para uso ou fins 

administrativos. 

As propriedades de investimento são mensuradas ao custo. 

Os gastos suportados com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente 

manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades são reconhecidos como 

gasto do período a que se referem. 

As depreciações das propriedades de investimento são calculadas, pelo método da linha 

reta, em conformidade com o período de vida útil estimado. 

 3.2.3 Ativos Intangíveis  

Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 

depreciações acumuladas.  
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As depreciações foram calculadas, pelo método da linha reta, em conformidade com o 

período de vida útil estimado para cada natureza destes ativos.  

 3.2.4 Investimentos financeiros  

Os “Investimentos Financeiros” encontram-se registados ao custo de aquisição. 

Os investimentos financeiros que a Associação detém dizem respeito a participações em 

associações mutualistas de grau superior, nomeadamente a Liga das Associações 

Mutualistas do Porto e a Mutuália-Federação Mutualista, tendo sido provisionados em 

2013, considerando-se que os valores destes investimentos financeiros não são 

recuperáveis. 

O valor do Fundo de Compensação do Trabalho é reconhecido pelo valor nominal do 

dispêndio.  

 3.2.5. Réditos 

A Associação reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios: 

 Prestação de serviços – através das quotas e jóias dos associados, reconhecida na 

demonstração de resultados 

 Juros das aplicações financeiras – são reconhecidos numa base de 

proporcionalidade de tempo em que tome em consideração o rendimento efetivo do 

ativo. 

 Outros rendimentos e ganhos:  

o Rendimentos prediais – através das rendas das propriedades de investimento 

o Consignação de IRS de acordo com a Portaria nº 80/2003 e do nº 6 do art.º 

32 da Lei nº 16/2001, de 22 de Junho. 
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O rédito deve ser mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, a qual, 

em geral, é determinada por acordo entre a entidade e o utente do ativo, tomando em 

consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela 

Associação. 

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, 

independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os 

montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas 

rubricas “Outras contas a receber e a pagar” e “Diferimentos”. 

 3.2.6. Instrumentos Financeiros 

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordos com os seguintes 

critérios: 

 Associados - as dívidas dos membros são mensuradas pelo custo menos qualquer 

perda por imparidade. 

 As dívidas a Fornecedores, contas a receber e a pagar encontram-se mensuradas 

pelo método do custo. São registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem 

juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 

 Instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado - no 

reconhecimento inicial, a mensuração é feita pelo método do custo. No 

reconhecimento subsequente, estas contas são mensuradas pelo método do justo 

valor através dos resultados. As transações são contabilisticamente reconhecidas 

quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou 

pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes 

rendimentos e gastos são registados nas rubricas “Outras contas a receber e a pagar” 

e “Diferimentos”. 
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 Caixa e Depósitos bancários – os montantes incluídos na rubrica de caixa e seus 

equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos 

imediatamente realizáveis, sem risco significativo de flutuações de valor. 

 3.2.7. Benefícios dos Empregados 

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, subsídios de alimentação, 

subsídio de férias e de natal, percentagens de cobrança, ajudas de custo e quaisquer outras 

retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção. 

Os órgãos sociais são remunerados através de senhas de presença nas reuniões 

estabelecidas estatutariamente. 

As obrigações decorrentes dos benefícios a curto prazo são reconhecidas como gastos no 

período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do 

reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo. 

Os benefícios de cessação de emprego são reconhecidos como gasto imediato. 

De acordo com a legislação laboral aplicável o direito a férias e subsídio de férias, relativo 

ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 01 de Janeiro de cada ano, 

sendo somente pago durante período seguinte, pelo que os gastos correspondentes 

encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o 

anteriormente referidos.  

 3.2.8 Fundos Patrimoniais  

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos pelo Fundo inicial, Fundo Permanente da 

Modalidade de Subsídio de Funeral, Fundo Próprio da Modalidade de Assistência Médica e 

de Enfermagem, Fundo Próprio de Solidariedade Associativa e Fundo de Administração. 
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 3.2.9 Estado e Outros Entes Públicos  

Estão registadas as contribuições obrigatórias a pagar à segurança social e as retenções na 

fonte de IRS a entregar ao Estado, em Janeiro de 2018, em razão do processamento de 

salários e do pagamento de honorários sujeitos a retenção na fonte referentes ao mês de 

Dezembro de 2017. 

 3.2.10. Responsabilidades com Associados da Modalidade “Subsidio de funeral” 

A modalidade de Subsídio de Funeral consiste na atribuição de um subsídio por 

falecimento do Associado ou de qualquer familiar abrangido pelo Regulamento de 

Benefícios da Associação, em vigor na sua nova versão desde 7 de Setembro de 2012. 

Segundo o Artigo 17º - Condições de Atribuição de Subsídio de Funeral do Regulamento 

de Benefícios, “os Associados efetivos inscritos nesta modalidade há mais de trinta e seis 

meses e que não devam à Associação quantia superior a três quotas mensais têm direito a 

que, pelo seu falecimento ou pelo falecimento dos seus familiares …., seja pago a quem 

provar ter realizado e pago o serviço de funeral os subsídios fixados nos termos dos 

números seguintes.” 

O valor dos Subsídios de Funeral a atribuir aos associados e seus familiares são: 

a) Pelo falecimento do Associado, Euro: 630,00 € (seiscentos e trinta euros); 

b) Pelo falecimento do cônjuge ou equiparado, Euro: 220,00 € (duzentos e vinte euros); 

c) Pelo falecimento de filhos ou equiparados até à idade de 15 anos, Euro: 125,00€ (cento e 

vinte e cinco euros). 

Os subsídios constantes nas alíneas b) e c) só serão devidos e pagos se os Associados 

tiverem sido admitidos até 7 de Setembro de 2012. 
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Mais, Segundo o Artigo 18.º - Prazo de Garantia Adicional para Atribuição de Subsídio de 

Funeral, e “sem prejuízo do disposto no número 1 do artigo 17º do Regulamento de 

Benefícios, os Associados que tenham sido admitidos nesta modalidade há menos de 35 

anos e que na data do pagamento devam quotas superiores a 3 meses, só têm direito aos 

subsídios de funeral referidos no artigo anterior depois de decorridos, da data do integral 

pagamento, dez dias por cada mês de quotas de atraso.” 

Os subsídios de funeral são contabilizados na conta 6892 - Outros gastos e perdas / 

Associados ou utentes / Prestações a associados das mutualidades, de acordo com o 

normativo contabilístico em vigor. 

No exercício de 2017, considerou-se como gastos os processos de subsídios de funeral que 

deram entrada nos nossos serviços em Janeiro de 2018, em que o falecimento ocorreu ainda 

no ano de 2017 ou anterior, tal como ocorreu nos exercícios anteriores desde 2012. 

3.3 — Principais pressupostos relativos ao futuro:  

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações a partir dos registos contabilísticos da Associação. 

3.4 — Principais fontes de incerteza das estimativas: 

A presente nota faz referência aos principais pressupostos em relação ao futuro adotados na 

elaboração das demonstrações financeiras anexas, que possam implicar um risco 

significativo de ajustamentos materiais à valorização de ativos e passivos do próximo 

período financeiro.  

Com exceção das perdas por imparidade relativas a créditos de Associados (baseadas na 

norma estatutária de retirar da base de dados de associados ativos aqueles que têm débitos 

superiores a 13 meses) e dos instrumentos financeiros mensurados ao justo valor, não foram 

tidos na elaboração das presentes demonstrações financeiras outros pressupostos que não o 
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da continuidade, não estando assim identificadas fontes de incerteza com um impacto 

significativo nos ativos e passivos escriturados.  

4 — Alterações Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas 

contabilísticas e erros: 

4.1. Alterações nas Políticas contabilísticas 

4.1.1. Provisões específicas do sector 

Nos termos do n.º 1 do artigo 51.º do Código das Associações Mutualistas (CAM), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/90, de 3 de Março, as Associações Mutualistas devem 

organizar um Balanço Técnico com vista a apurar o montante das suas responsabilidades 

futuras para com os Associados. 

Deste modo, sempre que uma Mutualidade prossiga modalidades de benefícios que 

designadamente impliquem a atribuição/pagamento futuro de benefícios pecuniários (tal 

como o Subsídio de Funeral) está a mesma obrigada a, periodicamente, calcular o valor 

atuarial dessas suas responsabilidades. 

O valor atuarial de responsabilidades futuras assumidas pela Associação de São Bento 

perante os seus associados em determinada modalidade de benefícios é designado por 

Reserva Matemática. 

Nos termos previstos no artigo 46.º do CAM, em relação a cada modalidade de benefícios 

que implique a existência de reservas matemáticas, deve ser constituído um Fundo 

Permanente destinado a garantir a Reserva Matemática dessa modalidade. Este Fundo 

Permanente não deve ser inferior ao valor das reservas matemáticas (artigo 46.º, n.º 1). 

Nesse mesmo sentido, vai o disposto nos Estatutos da Associação de São Bento. 
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Em conclusão, as responsabilidades (futuras) assumidas pela Associação perante os seus 

Associados designadas Reservas Matemáticas de cada modalidade de benefícios são 

reconhecidas, por força do disposto no CAM e nos Estatutos, na conta de Fundos 

Patrimoniais, mais concretamente na subconta de Fundos Permanentes da Modalidade de 

Subsídio de Funeral. 

Por outro lado, nos termos das notas 13.4 e 13.6 da NCRF-ESNL, constante do Aviso n.º 

8259/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 146 de 29 de Julho de 2015, as 

provisões só devem ser reconhecidas, quando a Associação de São Bento tenha uma 

obrigação presente (legal ou construtiva) resultado de um acontecimento passado e seja 

provável um exfluxo de recursos para liquidar tal obrigação. Nos termos da nota 13.6 um 

acontecimento passado só conduz a uma obrigação presente quando a entidade não tenha 

nenhuma alternativa por esta criada, caso que só se verifica quando tal liquidação seja, ou 

possa ser, imposta legalmente. 

Quando os Fundos Permanentes de uma modalidade de benefícios sejam superiores ao 

valor das respetivas Reservas Matemáticas, verifica-se a ocorrência de excedentes técnicos. 

Nos termos do artigo 53.º do CAM, pode tal excesso ser destinado, total ou parcialmente, à 

melhoria dos benefícios e/ou redução das quotas. 

Quando os Fundos Permanentes de uma modalidade de benefícios forem inferiores ao valor 

das respetivas Reservas Matemáticas, verifica-se a ocorrência de déficits técnicos, i.e., 

verifica-se a impossibilidade de concessão (atual ou futura) dos benefícios previstos aos 

Associados. 

Ora, nos termos do artigo 20.º do CAM, nesta situação, é obrigatória a alteração do 

Regulamento de Benefícios com vista a reestabelecer o necessário equilíbrio técnico-

financeiro daquela modalidade. 
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Em conclusão, os déficits técnicos de uma modalidade de benefícios em caso algum podem 

ser conhecidos como provisões já que, nos termos do artigo 20.º do CAM, a Associação de 

São Bento não só não está obrigada legalmente ao pagamento do déficit técnico como, ao 

invés, está obrigada a rever o respetivo Regulamento de Benefícios precisamente para que, 

a reposição do equilíbrio financeiro, tal deficit seja eliminado. 

Na prática, trata-se de ajustar os benefícios a atribuir no futuro (e/ou montantes das 

quotizações) ao valor disponível nos Fundos Permanentes. 

Decorrente da disposição anterior, não se verificam os pressupostos obrigatórios 

determinados pela NCRF-ESNL (e também pela NCRF n.º 21) para o reconhecimento dos 

déficits técnicos como provisões. 

Assim, o valor das Reservas Matemáticas de modalidades de benefícios tem sempre de ser 

reconhecidos nos Fundos Patrimoniais, concretamente nos Fundos Permanentes de cada 

modalidade (artigo 51.º do CAM), não devendo estes fundos serem inferiores àquelas 

Reservas Matemáticas. Em caso de déficit técnico, este não pode ser reconhecido como 

provisão por incumprimento das condições determinantes da nota 13.4 e 13.6 da NCRF-

ESNL, mas antes divulgadas no Anexo às demonstrações financeiras como um passivo 

contingente. 

Desta forma, a Associação de São Bento altera a sua política de reconhecimento de 

provisões específicas do setor. 

5 — Ativos fixos tangíveis: 

Os critérios de mensuração, os métodos de depreciação e as vidas úteis usadas encontram-

se referidos no anterior Ponto 3.2.1.  
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Atendendo ao estado de uso e do desgaste verificado no passado, as taxas de amortização 

utilizadas em 2017 são as taxas máximas previstas no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, 

de 14 de Setembro, para as diferentes classes do ativo fixo tangível. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se 

encontra na tabela abaixo: 

Conta Activo Fixo Tangível % Vidas úteis Métodos de 
depreciação

Edificios e O. Construções Edifícios 2 50

Edificios e O. Construções Muros 5 20

Edificios e O. Construções Vedações 8 12

Edificios e O. Construções Instalações eléctricas 10 10

Equipamento Administrativo Mobiliário 13 8

Equipamento Administrativo Televisores 14 7

Equipamento Administrativo Telemóveis, Aparelhagens de som 20 5

Equipamento Administrativo Computadores 33 3

Equipamento Administrativo
Máquinas de escrever, de calcular, de
contabilidade e de fotocopiar 20 5

Equipamento Administrativo Máquinas não especificadas 13 8

Método da linha 
recta

 

A Associação São Bento utilizou em 2017 o módulo “PHC Imobilizado”, possibilitando 

assim um controlo pleno dos seus ativos, completando assim o objetivo de conclusão do 

seu cadastro de imobilizado (agora denominados ativos fixos tangíveis, intangíveis e 

propriedades de investimento).  

Os imóveis que integram os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de 

aquisição, reavaliado extraordinariamente em 2004, através da atualização dos valores dos 

ativos fixos tangíveis e das amortizações acumuladas respetivas, segundo os valores 

patrimoniais tributários constantes do cadastro fiscal de 2004, tendo resultado uma reserva 

de reavaliação de 1.266,82 €. 

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia 

escriturada no início e no fim dos períodos de 2017 e de 2016, mostrando as adições, as 

revalorizações, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, encontram-se no 

seguinte quadro:  
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6 — Propriedades de Investimento: 

Os critérios de mensuração, os métodos de depreciação e as vidas úteis usadas encontram-

se referidos no anterior Ponto 3.2.2.  

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se 

encontra na tabela abaixo: 

Propriedades de Investimento % Vidas úteis Métodos de 
depreciação

Edifícios 2 50
Método da linha 

recta  

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia 

escriturada no início e no fim dos períodos de 2017 e de 2016, mostrando as adições, as 
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revalorizações, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações das Propriedades 

de Investimento, encontram-se no seguinte quadro: 

 

Os imóveis de rendimento sitos na Rua da Cavada Nova que integram os investimentos 

financeiros encontram-se registados ao custo de aquisição, tendo sido reavaliados 

extraordinariamente em 2004, através da atualização dos valores patrimoniais tributários 

constantes do cadastro fiscal desse ano, de que resultou uma reserva de reavaliação de 

23.196,25 €. Em 2010, foram reavaliados extraordinariamente seguindo o mesmo processo, 

tendo resultado uma reserva de reavaliação de 212.157,93 €. 

7 — Ativos intangíveis: 

Os critérios de mensuração, os métodos de amortização e a vida útil usada encontram-se 

referidos no anterior Ponto 3.2.3. 

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se 

encontra na tabela abaixo: 
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Activo Intangível % Vida útil Método de depreciação

Programa de computadores 33,33 3 Método da linha recta  

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia 

escriturada no início e no fim dos períodos de 2017 e de 2016, mostrando as adições, as 

revalorizações, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, encontram-se 

nos seguintes quadros:  

 

8. Investimentos financeiros  

Nos períodos de 2017 e 2016, a Associação detinha os seguintes Investimentos Financeiros: 
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9. Instrumentos Financeiros 

As bases de mensuração e as políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de 

instrumentos financeiros, encontram-se descritas no anterior Ponto 3.2.5. e nos pontos 18.2 

a 18.8, e estão decompostas as respetivas contas. 
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10. Estado e Outros Entes Públicos 

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, a rubrica de “Estado e Outros Entes Públicos” 

apresentava a seguinte decomposição:  

 

11 — Rédito: 

Para os períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes réditos: 
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12 — Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes: 

Tal como mencionado 2.3 e 4.1.1., a Associação de São Bento não reconhece a existência 

de provisões específicas, de passivos contingentes e ativos contingentes. 

O quadro seguinte explicita a variação na conta de Provisões Específicas transferida para a 

conta de Fundo Permanente da modalidade de Subsídio de Funeral. 

  

13. Responsabilidades com Associados da Modalidade “Subsidio de funeral” 

Relativamente aos subsídios de funeral processados pela Associação, registaram-se os 

seguintes valores: 
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Relativamente aos subsídios de funeral contabilizados, obtiveram-se os seguintes valores: 

 

14 — Benefícios dos empregados: 

 a) O número médio de pessoas ao serviço da Associação repartido por área é o 

seguinte: 

 

 b) Os gastos em que a Associação incorreu com os funcionários foram os seguintes: 
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 c) Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no período do 

relato financeiro. 

De acordo com os Estatutos em vigor, os órgãos sociais da Associação são compostos pela 

Assembleia-Geral, Direção e Conselho Fiscal. 

Em 2015, a Assembleia-geral foi composta por 3 elementos efetivos, a Direção foi 

composta por 5 elementos efetivos e 5 suplentes e o Conselho Fiscal foi composto por 3 

elementos efetivos e 3 elementos suplentes. 

 d) Informação sobre as remunerações dos órgãos diretivos. 

Os membros dos órgãos sociais são remunerados, via senhas de presença às reuniões 

definidas estatutariamente e aprovadas em assembleia-geral. 

 e) Valor global das dívidas respeitantes ao pessoal e outros colaboradores da 

Associação 
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Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, a rubrica de “Cauções” apresentava a seguinte 

decomposição:  

 

15 — Fornecimentos e Serviços Externos 

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, a rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos” 

apresentava a seguinte decomposição:  
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16 — Outros rendimentos e ganhos / Outros gastos e perdas 

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, a rubrica de “Outros rendimentos e ganhos/Outros 

gastos e perdas” apresentava a seguinte decomposição:  
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17 — Fundos Patrimoniais 

Os fundos patrimoniais são constituídos pelas rubricas referidas na nota 3.2.8. 

O mapa seguinte evidencia a variação ocorrida em 2017 nas contas de Fundos e nas contas 

de Reservas dos Fundos patrimoniais da Associação de São Bento. 

 

 

A transferência de 4.709.204,97 € da rubrica de “Provisões Específicas” encontra-se 

justificada nas Notas 2.3., 4.1.1. e 12. 

A Associação de São Bento realizou um estudo atuarial à data de 31-12-2017 de forma a 

apurar o montante das reservas matemáticas da modalidade de subsidio de funeral. 

Em 2017, o balanço atuarial foi elaborado pelo Dr. Henriques Pegas e as provisões 

matemáticas para a modalidade de Subsidio de Funeral ascenderam a 11.087.456,84€. 

Uma vez que os fundos permanentes desta modalidade de benefícios são de 5.999.611,31€, 

regista-se a existência de déficit técnico de 5.087.845,53 €. 

Atendendo ao disposto no artigo 20.º do CAM, está a Direção obrigada a, de imediato, 

rever o respetivo regulamento de benefícios com vista ao restabelecimento do equilíbrio 

financeiro desta modalidade, i.e., ajustar o valor das responsabilidades futuras (Reservas 

Matemáticas) ao valor dos Fundos Permanentes, estando a Direção consciente desta 

imposição legal a envidar todos os esforços possíveis com vista a suprir tal déficit. 
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A seguir evidencia-se a afetação da rubrica de fundo permanente do subsídio de funeral às 

reservas matemáticas e o respetivo grau de cobertura. 

 

Os quadros seguintes evidenciam a afetação do património líquido a cada uma das rubricas 

de fundos patrimoniais (fundos permanentes da modalidade de subsidio de funeral) e às 

reservas matemáticas, bem como os respetivos graus de cobertura: 

 

 

18 — Outras informações: 

18.1. Valor das dívidas na conta “Estado e outros entes públicos” em situação de 

mora. 

A Entidade não tem dívidas ao “Estado e Outros Entes Públicos” em situação de mora. 
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18.2 Acontecimentos após data de Balanço  

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, a Associação de 

São Bento efetuou um contrato de mútuo à Liga das Associações Mutualistas do Porto, 

entidade na qual a Associação de São Bento é societária, no valor de 25.000 €, 

financiamento esse de curto prazo que visa suprir necessidades de tesouraria da nossa 

Associada. 

 


