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RELATÓRIO DA DIREÇÃO 

 

Terminado o ano de 2010, vem a Direção da Liga dos Amigos do Hospital de S. João, em 

cumprimento da alínea e) do número 2 do artigo 11º dos Estatutos, dar conta da atividade 

desenvolvida no exercício. 

Desde logo afirmando que toda a atividade desenvolvida teve em vista o bom cumprimento 

dos objetivos estatutários de ação humanitária em benefício dos doentes que o Hospital serve. 

Mais em detalhe referem-se de seguida os factos e acontecimentos de maior relevo: 

 

 

1. Jantar anual da Liga 

Mais uma vez foi o jantar um ponto alto da actividade da Liga. Como já vem sendo 

hábito, realizou-se no Casino de Espinho reunindo 247 pessoas, algo menos que as 270 

do ano anterior, mas proporcionando uma receita bruta que ultrapassou o montante 

conseguido em 2009. 

Tal aparente incoerência encontra explicação na enorme boa vontade dos artistas 

plásticos António Joaquim, Malangatana e Júlio Resende que ofereceram obras de arte 

de cujo leilão resultaram donativos à Liga no montante de 6250 €. 

Aos três, e bem assim ao Casino e respectiva administração nas pessoas da D. Celeste 

Violas e do Dr. Manuel Violas, reiteramos os nossos agradecimentos. 

Como habitualmente anexa-se a intervenção que no jantar foi feita pelo Presidente da 

Direcção. 

 

2. IPSS 

Mais uma vez lamentamos a não conclusão do processo de atribuição da qualidade de 

Instituição Privada de Solidariedade Social (IPSS). Continuamos a cumprir o longo 

caminho que até lá nos deverá conduzir, tendo-se mesmo, por indicação da Segurança 

Social Portuguesa, promovido uma alteração de Estatutos, para melhor os adequar à 

legislação em vigor na matéria.  
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Há que persistir, nunca esquecendo as consequências muito negativas para a Liga de 

tal demora, quer por privar os associados de benefício fiscal, quer por dificultar, por 

isso mesmo, a angariação de novos associados, quer por impedir a Liga de beneficiar 

da consignação de 0,5% do IRS de quem tal dádiva entendesse fazer. 

 

3. Associados/Quotas 

Conseguiu-se, neste exercício, e apesar duma conjuntura envolvente nada favorável 

aos nossos propósitos, um cumprimento muito aproximado do objetivo de novos 

associados. De facto, para uma meta de 270, dos quais 20 Benfeitores, ficamo-nos 

pelos 268, dos quais 19 Benfeitores.  

Daqui resultou que o valor de quotas recebidas cresceu mais de 40% relativamente ao 

exercício anterior, embora ficando a cerca de 16% do valor orçamentado, por força do 

incumprimento por parte de muitos sócios. 

Diga-se porém, a propósito de incumprimento, que tiveram algum sucesso as 

insistentes ações da Direcção no sentido de o reduzir, embora não se tenha atingido o 

objetivo proposto para a recuperação de quotas em mora. 

Situando-se, no exercício, na casa dos 32%, o incumprimento de quotas é, para nós, 

ainda elevado, pelo que haverá que persistir na redução, ficando aqui o inerente apelo 

aos associados. 

4. Projeto Joãozinho 

 

 O «Joãozinho» é um projeto que visa a ampliação da Unidade Pediátrica do HSJ que, 

no exercício anterior, a Liga decidiu apoiar, afetando-lhe um donativo de 20 000 € cuja 

utilização ficou, porém, dependente da concreta finalidade que, para tal montante, 

viesse a ser proposta. 

Ora, uma vez que tal proposta ainda não se concretizou, a referida verba não foi 

objeto de qualquer utilização. 

 

5. Chá de Beneficência/Receita Consignada a Donativos a Doentes da Unidade da 

Mama 

Lembra-se que, no exercício de 2009, um conjunto de Senhoras promoveu, no Hotel 

Solverde de Espinho e com o apoio deste, um Chá de Beneficência cuja receita, por 

vontade expressa das promotoras e demais Senhoras presentes, foi, na sua totalidade, 

consignada de modo incondicional e irrevogável, a donativos a doentes da Unidade da 

Mama. 
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A Direção da Liga que, desde o inicio acompanhou e aplaudiu a iniciativa, estabeleceu 

que aqueles donativos seriam decididos, caso a caso, a partir de propostas 

devidamente fundamentadas a apresentar pela Direção daquela Unidade do Hospital. 

Ora, por razões a que a Direção da Liga é alheia, as primeiras de tais propostas só no 

fim do ano foram formuladas, razão pela qual a receita, para o efeito consignada, se 

mantém quase intacta, nos activos da Liga. 

Talvez por isso ou também por isso, aquele ou similar evento não teve neste exercício 

repetição, não se cumprindo o que se previa no Plano de Actividades e no Orçamento 

aprovados para 2010. 

 

6. Outros Eventos 

Cabe aqui uma referência a iniciativas de angariação de fundos referidas no Plano de 

Actividades para 2010, nomeadamente a venda de livros, concerto de música clássica, 

peça de teatro, leilão de peças de arte. 

 Era intenção da Direcção, de algum modo seguindo o exemplo do “Chá das Senhoras” 

que foi referido no ponto anterior, convidar alguns associados para liderarem a 

organização das referidas acções. 

Porém: 

- A venda de livros perdeu oportunidade por ter surgido ação concorrente, na venda 

que não no objectivo de beneficência, em área adjacente ao hospital;  

- Relativamente ao concerto e à peça de teatro houve, a principio, dificuldade em 

encontrar associados disponíveis para promoverem as iniciativas e, mais tarde, julgou-

se inoportuno insistir nesse propósito em face do quadro depressivo que se ia 

sentindo, desde logo no recebimento de quotas, e tendo também presente que, sendo 

os doadores quase sempre os mesmos, em tal quadro não seria pertinente pedir-lhes 

mais;  

- Realizou-se, isso sim, o leilão de peças de arte, três quadros de Júlio Resende, 

Malangatana e António Joaquim, que proporcionaram à Liga uma receita líquida de 

6250 €, conforme já se referiu no ponto um, mas nunca sendo demais repetir, se mais 

não for para reiterar os agradecimentos aos artistas. 

 

7. Aplicação de Fundos/Donativos Concedidos 

Nas peças contabilísticas e seus anexos se dará nota detalhada da utilização dos 

fundos que nos foram disponibilizados pelos nossos associados e benfeitores. Restará 

notar que, mesmo sem ter em conta o compromisso perante o projeto Joãozinho e a 

receita consignada a doentes da Unidade da Mama, cuja não utilização já foi antes 

explicada, ficamos aquém do previsto. 
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Tendo a Liga satisfeito todos os pedidos estatutariamente enquadráveis, a escassez de 

pedidos pode revelar algum distanciamento dos agentes hospitalares, (médicos, 

enfermeiros, …) que melhor do que ninguém conhecerão as carências dos doentes, 

nem sempre se lembrando que a Liga existe para as mitigar. 

 

8. Site da Liga 

Um grande atraso na instalação de uma nova plataforma de alojamento do site do 

Hospital arrastou igualmente o adiamento da constituição de um site renovado para a 

Liga. 

Note-se, a este propósito, que na intranet do Hospital o site da Liga se apresenta já 

renovado; não é, no entanto, acessível fora da rede do Hospital. 

Espera-se que no decurso deste ano a situação seja desbloqueada de modo a permitir 

lançar uma versão melhorada do site da Liga. 

 

9. Notas Finais 

Cumpre, a terminar, agradecer a todos os que connosco colaboraram, contribuindo de 

alguma forma para o cumprimento da missão da Liga. 

Desde logo aos Benfeitores e Associados. 

Aos demais Órgãos Sociais. 

E em especial, repetindo-nos, e pelas razões também já expostas, aos três pintores, 

António Joaquim, Malangatana e Júlio Resende e à administração do Casino de 

Espinho nas pessoas da Sra. D. Celeste Violas e do Dr. Manuel Violas. 

 

Porto, 31 de Dezembro de 2010 

 

 

A Direcção da LAHSJ 

 

(Serafim Correia Pinto Guimarães) 
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(Ângelo Ludgero da Silva Marques) 

 

 

(António Manuel da Silva Vila Cova) 

 

 

(Dietmar Appelt) 

 

 

(Susana Maria Coutinho Leitão) 

 

 



2010 2009

ACTIVO AB AA AL AL

1.601,62 1.219,70 381,92 0.0

1.601,62 1.219,70 381,92 0.0

62.341,31 62.341,31 44.212,83

3.840,92 3.840,92 (1.591,80)

66.182,23 66.182,23 42.621,03

Total do activo 67.783,85 1.219,70 66.564,15 42.621,03

2010 2009

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

25.848,33 34.292,41

25.848,33 34.292,41

6.632,00 (8.444,08)

32.480,33 25.848,33

12.052,69 12.502,70

18.321,13

30.373,82 12.502,70

3.710,00 4.270,00

34.083,82 16.772,70

66.564,15 42.621,03

BALANÇO

Capital próprio:

                   Exercícios

Exercícios

Imobilizado:

Imobilizações corpóreas ...........................................................................

Total do capital próprio

Passivo:

Resultados transitados....................................................................................................................................

Subtotal

Resultado líquido do exercício..........................................................................................................................

Total do capital próprio e do passivo

Total do passivo

Provisões ...................................... ..................................................................................................................

Dívidas a terceiros:

Curto prazo ................................................................................................................................................

Acréscimos e diferimentos...............................................................................................................................

Acréscimos e diferimentos .............................................................................

LIGA AMIGOS HOSPITAL S. JOÃO

Depósitos bancários e caixa ...................................................................

           Depósitos a prazo ...................................................................

           Depósitos à ordem ...................................................................

Circulante:



CUSTOS E PERDAS

Fornecimentos e serviços externos........................................................... 32.381,38 32.381,38 36.604,82 36.604,82

Custos com o pessoal:

             Remunerações.........................................................................

             Encargos sociais ......................................................................

Amortizações e ajustamentos do exercício ............................................... 191,20 342,84

Provisões............................................................................................. 191,20 12.502,70 12.845,54

Impostos.............................................................................................. 39,73 41,37

Outros custos e perdas operacionais........................................................ 39,73 41,37

(A) 32.612,31 49.491,73

(C) 32.612,31 49.491,73

Custos e perdas extraordinários..........................................................

(E) 32.612,31 49.491,73

Impostos sobre o rendimento do exercício ..........................................

(G) 32.612,31 49.491,73

Resultado liquido do exercício........................................................... 6.632,00 (8.444,08)

39.244,31 41.047,65

40.892,70

Quotas e Donativos ………………………………………………………………

           Quotas de Associados ……………………………………………….… 12.334,00

           Outros Donativos ……………………………………………………….. 26.748,00

( B ) 39.082,00 40.892,70

Outos juros e proveitos similares ........................................................

( D )

39.244,31 41.047,65

Proveitos e ganhos extraordinários .....................................................

( F ) 39.244,31 41.047,65

PROVEITOS E GANHOS

Exercícios

2010 2009

LIGA AMIGOS HOSPITAL S. JOÃO

Juros e custos similares ...................................................................

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Resultados Antes de Impostos: ( F-E ) 

Resultados Líquidos:  (F) - (G)

6.469,69

6.632,00

Resultados Financeiros: ( D-B ) - (C-A)

Resultados Correntes:  (D) - (C)

162,31

6.632,00

6.632,00

Resultados Operacionais: (B) - (A)

154,95

(8.444,08)

2009

(8.599,03)

154,95

(8.444,08)

(8.444,08)

Resumo : 2010

154,95162,31 162,31
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ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO 

DE RESULTADOS DE 2010 

 

 

 

 
Nota Introdutória 

 

Apenas são mencionadas as notas para as quais existe informação a divulgar, sendo omitidas as 

restantes. A ordenação e numeração das notas é a que decorre do Plano Oficial de 

Contabilidade. 

 

 

 

 

1. As contas da Liga dos Amigos do Hospital de S. João foram elaboradas de acordo com 

os princípios e as políticas contabilísticas preconizadas no Plano Oficial de 

Contabilidade. 

 

 

2. Relativamente ao exercício anterior notam-se diferenças mais significativas: 

 

 

a) Disponibilidades – o saldo aumentou 23561 €, atingindo os 66 182 €. Em tal 

valor permanecem 12052 € remanescentes dos 12502 € recebidos em 2009 do 

Chá de Beneficência e consignados a doentes da Unidade da Mama. Integram 

ainda as disponibilidades 18321€, destinados ao pagamento de fornecimentos 

para donativos adquiridos mas ainda não pagos à data do fecho de contas.   

 

b) Provisões – esta rubrica surgiu pela primeira vez nas contas da liga em 2009 para 

relevar a receita decorrente de Chá de Beneficência e consignada a doentes da 

Unidade da Mama, mantendo-se em 2010 por valor ligeiramente inferior, 

decorrendo a diferença da pequena utilização (450 €) que, no exercício foi feita. 

 

c) Dívidas a terceiros – Trata-se de aquisições feitas para donativos que, à data do 

fecho de exercício, ainda não estavam pagas. Constam do mapa que vai junto a 

este documento e, sendo embora passivo, não configuram o endividamento que à 

Liga está vedado nos termos do número 4. do art.º 13º dos Estatutos.  

 

d) Acréscimos e Diferimentos – releva o montante de quotas recebidas e relativas a 

exercícios futuros. A redução ocorrida decorre de quotas recebidas em exercícios 

anteriores e neste reconhecidas como proveitos. 

 

e)  Fornecimentos e Serviços Externos – O saldo desta conta, que em detalhe se 

demonstra em anexo, tem a ver com donativos efectuados no âmbito da receita 

consignada a doentes da Unidade da Mama (450 €), outros donativos (26 285 €), 

fornecimentos para imobilizado (573 €) e outros fornecimentos (6096 €), sendo 

que nestes avultam o pagamento do jantar anual da Liga e os custos de escritura 

de alteração de estatutos. A variação relevante ocorre nos donativos que, no 

exercício anterior ascenderam a 31 724 €. 
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f) Quotas – o aumento significativo decorre do crescimento do número de 

associados e da parcial recuperação de quotas em mora.  

É habitual que em Instituições como a Liga não se considerem no activo, 

como dívidas de associados, os valores de quotas não pagas, por não se 

encararem meios coercivos de cobrança (a quota, sendo, é certo, uma 

obrigação estatutária, funciona mais como uma obrigação moral). Razão 

pela qual as quotas recebidas no exercício e relativas a exercícios anteriores, 

não foram contabilizadas como resultando de exercícios anteriores, sendo 

relevadas como proveito do exercício em que se recebem. 

 

g) Donativos – em termos globais há uma diminuição dos donativos recebidos 

(5474 €), fruto da não repetição do donativo consignado a doentes da Unidade da 

Mama, apenas parcialmente compensada pelo leilão de quadros. 

 

 

3. Critérios valorimétricos e ajustamentos de valor.  

 

             As imobilizações figuram no balanço ao respectivo custo de aquisição. As taxas de 

             amortização utilizadas correspondem às taxas normais aplicáveis ao elemento do activo 

             imobilizado.  

              

10. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constante do balanço e respectivas 

amortizações. 

 

 

Rubricas Imobilizações Corpóreas (€) 

Saldo Inicial 1 028,50 

Aumentos 573,12 

Saldo Final 1 601,62 

  Amortizações 

Saldo Inicial 1 028,50 

Reforço                                                              191,20  

Saldo Final 1 219,70 

Saldo líquido                                                             381,92                   

 

O aumento ocorrido em Imobilizações Corpóreas diz respeito a actualização de programa 

informático. 

 

 

31. Tal como no exercício anterior, dá-se aqui nota da existência de um “passivo contingente”, 

então pela primeira vez referido nestas notas, que consiste numa obrigação proveniente de um 

projecto conhecido na data de encerramento das contas, mas cuja concretização somente será 

confirmada pela ocorrência de um ou mais acontecimentos futuros incertos e em data incerta, 

fora do controlo da Liga. 

Efectivamente, no final do ano de 2009, a Liga assumiu a atribuição de um donativo ao 

“Projecto Joãozinho” no montante de 20 000 euros, condicionado à utilização em despesas 

relacionadas com os fins estatutários da Liga, a verificar caso a caso no momento próprio, assim 

se cumprindo o artigo 13º dos Estatutos. 

Pelas razões referidas, de acordo com as práticas e normas contabilísticas vigentes, tal 

compromisso não foi objecto de relevação nos Balanço e Demonstração de Resultados, 

existindo porém todas as condições, nomeadamente de liquidez, para o cumprir se e quando for 

caso disso. 
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De facto, ao encerrar este exercício, a Liga detinha Depósitos Bancários de 66182 €, perante um 

passivo exigível de 12052 € (Donativo Consignado à Unidade da Mama), outro passivo 

decorrente de aquisições para donativos efectuadas no fim do exercício e então ainda não pagas 

de 18321€ e um “passivo contingente” de 20 000 € (Projecto Joãozinho), no total de 50373 €, 

não existindo outros compromissos.  

 

34. Provisões  
 
Repetindo o que, a este respeito, se escreveu em 2009, «esta rubrica do Balanço reflecte a 

responsabilidade, assumida pela Liga de afectar o donativo recebido do grupo organizador do 

evento “Chá de Beneficência”a Doentes da Unidade da Mama, no montante de 12.502,70 €. 

Em particular, este donativo está consignado total e exclusivamente à comparticipação de 

despesas pessoais das doentes oncológicas da Unidade da Mama do Hospital de S. João, nos 

seguintes casos: 

 

a) A doente seja economicamente desfavorecida; 

 

b) A doente precise de adquirir próteses, acessórios e outros bens e serviços individuais 

que sejam comprovadamente indispensáveis ao seu restabelecimento e, todavia, o 

Estado não conceda apoios significativos para esses fins.» 

 

A utilização de tais fundos limitou-se, no exercício comentado a 450 €, pelo que remanesce uma 

provisão de 12 052 €. 

 

 

40. Movimentos ocorridos nas rubricas do capital próprio  

  

Sobre esta matéria, entendemos transcrever o que se escreveu no exercício anterior, apenas 

acrescentando os valores do exercício agora em apreço: 

 

        Resultado Líquido 2007                                               28.975,43 

        Resultado Líquido 2008                                               20.671,83 

        Correcção de Resultados                                             (15.354,85) 

        Resultado Transitado de 2009                                      34.292,41 

        Resultado Líquido de 2009                                           (8 444,08) 

        Resultado Transitado de 2010,                                     25 848,33             

        Resultado Líquido de 2010                                            6 632,00 

        Resultado a transitar para 2011                                   32 480,33 

 

«Esta rubrica inclui as aplicações dos resultados líquidos positivos de 2007 e 2008 e ainda uma 

correcção de 15.354,85 euros. 

Este montante diz respeito a três facturas de final de Dezembro de 2008, relacionadas com 

aquisição de material com o objectivo de ser doado, mas que não foram recepcionadas pelos 

serviços de contabilidade até à data de aprovação das contas de 2008, por forma a que fossem 

ainda contabilizadas em 2008. 

Pelo facto da Direcção considerar que se trata de um montante materialmente relevante e, 

consequentemente, se tratar de um lapso, foi registado como uma correcção ao resultado líquido 

de 2008 na rubrica de Resultados Transitados em 2009. 

Sobre esta matéria julgamos dever transcrever o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do 

1º trimestre de 2009: 

«O Conselho Fiscal foi devidamente informado pela Direcção sobre a imputação de certos 

custos ao exercício de 2008 que haviam sido facturados pelos fornecedores em 2008, mas não 

contabilizados em 2008. Trata-se de três facturas de montantes 8336,61 €, 3664,50 € e  

3353,74 €, de 30/12, 22/12 e 30/12, respectivamente. São respeitantes a fornecimentos de  
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equipamentos que a Direcção aprovou em 2008 a fim de oferecer ao Hospital. Totalizam 15 

354,85 €. 

Esta contabilização foi agora feita por contrapartida de «Resultados Transitados», os quais, por 

essa razão, não coincidem com a soma dos valores que constam das Contas de 2008 aprovadas 

em Assembleia Geral. Em resumo: 

 

 «Resultado Líquido» de 2008: 20 671,83 € 

 «Resultados Transitados» de 2007: 28 975,43 € 

 Total. «Resultados Transitados» para 2009: 49 647,26 € 

 Compras facturadas em 2008, imputáveis a 2008: -15 354,85 € 

 Novo «Resultado Líquido de 2008: 5 316,98 €  

 Novos «Resultados Transitados» para 2009: 34 292,41 €.»  

  

 

Em consonância com o exposto, foi a seguinte a evolução do FSE no quadriénio findo: 

 

 

         2007 2008 2009 2010 

1) Valor 

relevado em 

FSE 

2) Correcções 

14475 

 

 

------- 

40241 a) 

 

 

15355 b) 

36605 

 

 

------- 

32381 

 

 

-------- 

Totais 14475 55596 36605 32381 

 

a) Inclui custos imputáveis ao lançamento de livro, feito em parceria com a capelania do 

Hospital, do qual decorreu um proveito bruto de 35 000 € 

b) Valor das três facturas de 2008 contabilizadas em 2009 em Resultados Transitados. 

 

 

 

 

 

 

Porto, 31 de Dezembro de 2010  

 

 

 

 

 

 

________________________     ______________________ 

Olívia Magalhães                                                              António Vila Cova 



LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE S. JOÃO 
 

(anexo 1)   1 

 

1. DEMONSTRAÇÃO DA SUBCONTA 72111 – QUOTAS DE ASSOCIADOS 

(SUBCONTA DA 72 – QUOTAS E DONATIVOS) 

 

 

 

 

1. ASSOCIADOS: 

Efectivos:   249 (quota anual de 30 €) 

 

Benfeitores:    16 (quota anual de 500 €) 

 

Benfeitores:     3 (pagamento em espécie – TOC, Consultor Jurídico e                                   

Casino Solverde) 

 

 Total Associados – 268 

 

 

2. RECEITA TEÓRICA: 

 

Efectivos:   249 x 30 € = 7 470 € 

 

Benfeitores:     16 x 500 € = 8 000 € 

 

    Benfeitores:                  3 x 0 = 0 

 

        Total – 15 470 € 

 

 

3. QUOTAS EFECTIVAMENTE RECEBIDAS: 

 

 

3.1► NO EXERCICIO: 

      

Efectivos:   146 x 30 € = 4 380 € 

        1 x 24 € = 24 € 

Benfeitores:       10 x 500 € = 5 000 € 

 

          Total  – 9 404 € 

 

3.2 ► NO EXERCICIO RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERIORES: 

(Recuperação de quotas em mora) 

      

Efectivos:      27 x 30 € = 810 € 

 

Benfeitores:        2 x 500 € = 1 000 € 

 

          Total  – 1 810 € 
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4. QUOTAS CONTABILIZADAS POR TRANSFERÊNCIA DE PROVEITOS DIFERIDOS: 

 

Efectivos:        4 x 30 € = 120 € 

 

Benfeitores:        2 x 500 € = 1 000 € 

 

          Total  – 1 120 € 

 

 

 

5. VALOR CONTABILIZADO EM QUOTAS RECEBIDAS: 

 

(3.1) + (3.2) + (4)  

      9 404 € 

             1 810 € 

                               + 1 120 € 

           12 334 € 

 

          Total  – 12 334 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

 

É habitual que em Instituições como a Liga não se considerem no activo , como dívida de associados, 

os valores de quotas não pagas, por não se encararem meios coercivos de cobrança ( a quota é uma 

dádiva e não uma obrigação a não ser moral). 

Razão pela qual as quotas recebidas no exercício e relativas a exercícios anteriores, não foram 

contabilizadas como resultando de exercícios anteriores, sendo relevadas como proveito do exercício 

em que se recebem. 



 LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE S. JOÃO 

1. PARA DONATIVOS

UAG - MC: Neonatologia Sonda de ecografia transfontanelar 6.050,00 € 2. PARA IMOBILIZADO

Serviço de Capelania Duas cadeiras de rodas 466,93 € Data Valor

UAG - M: Cardiologia Dois LCD's + Suportes Parede 723,56 € 06-05-2010 573,12 €

Cadeira elétrica R4000 * 8.350,73 € 573,12 €

Seis cadeirões relax com orelhas para 

apoio ao donte em fase terminal com 

incapacidade fisica  *

2.105,40 €

Dez cadeirões relax para pais que

acompanham os filhos internados *
3.146,00 €

Dois LCD's + Suportes de parede 723,56 €

UAG - MC: UCI Pediatria
Quinze cadeirões relax para pais que

acompanham os filhos internados em

cuidados intensivos *

4.719,00 € Total  Parcial

26.285,18 €

Unidade da Mama Uma protese capilar (peruca) 450,01 €

Total  

26.735,19 €

* Valores facturados mas não pagos à data do fecho do ano 18.321,13 €

3. OUTROS

Data Valor

02-03-2010 43,15 €

16-04-2010 4,50 €

06-05-2010 60,00 €

24-09-2010 86,00 €

24-09-2010 458,62 €

27-09-2010 78,00 €

06-10-2010 98,68 €

09-11-2010 5.200,00 €

31-12-2010 13,25 €

31-12-2010 54,00 €

6.096,20 €

Emissão Cheques

Descrição

Actualização do programa informático de 

contabilidade - GI Infologia

Total

33.404,51 €

Pedido de certificado de admissibilidade

Escritura de alteração dos estatutos

Impressão dos convites do jantar anual

Pagamento Casino Espinho factura jantar 2010

Moldura de quadro 

Descrição

Tinteiros para Impressora Liga

Serviço Donativo Custo

UAG - MC: Pediatria

Total

2. DEMONSTRAÇÃO DE FORNECIMENTOS

VALOR TOTAL DONATIVOS / IMOBILIZADO / OUTROS

Moldura de quadro 

UAG - C: Neurocirurgia

Emissão Cheques

Quotas dos anos 2009/2010 de Associado do 

Voluntariado

(Anexo 2) 1


