SPQS-Sociedade Portuguesa para a Qualidade na Saúde
Av António Augusto Aguiar, 32 - 4º.
1050-016 Lisboa
Contribuinte Nº. 509252745

1 - Identificação da entidade
A SPQS - Sociedade Portuguesa para a Qualidade na Saude, constituída por escritura pública de 6 de
Janeiro de 2010 , tem a sua sede na Av António Augusto de Aguiar, nº. 32 - 4º. em Lisboa, tendo por
objecto a promoção e apoio de actividades tais como

projectos de investigação e desenvolvimento da

gestão da qualidade em saúde, a constituição de um forum nacional de discussão e aprendizagem sobre a
melhoria da qualidade em saúde e a cooperação com outros organismos e associações congéneres.
2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
A contabilidade foi organizada tendo em consideração a legislação aprovada para as Entidades do Sector
Não Lucrativo (ESNL), a saber:
- O Decreto-Lei Nr. 36-A/2011 de 9 de Março;
- O Aviso Nr. 6726-B/2011, no que se refere ao normativo contabilistico e de relato financeiro;
- A Portaria Nr. 106/2011 de 10 de Março, no que se refere ao Código de Contas;
- A Portaria Nr. 105/2011 de 10 de Março, no que se refere aos modelos das Demonstrações
Financeiras.
A transicção resultante da adopção no exercício anterior da norma contabilística aplicável às pequenas
empresas, para a actual norma contabilística aplicável às entidades do sector não lucrativo,
consubstanciou-se
anteriormente

na
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Fundadores/Patrocinadores/Doadores/Associados/membros. As demonstrações financeiras do exercício
anterior, foram reflectidas nas demonstrações deste exercício, por forma a que os valores fossem
comparáveis.

3 - Principais políticas contabilísticas:

A contabilização quer dos custos e das despesas, quer dos rendimentos e dos ganhos, foram efectuadas a
valores históricos.

10 - Rédito:

O rédito é reconhecido, relativamente às quotizações dos associados, pelo débito nas respectivas contas
de terceiros à data do processamento das quotizações anuais devidas, e relativamente aos subsídios pela
parte do valor obtido proporcional ao período decorrido relativamente ao projecto que se destinam a
subsidiar.
Os valores escriturados totalizaram, pelos critérios supra referidos, o total de 10.425,00 euros, assim
repartidos:
RÉDITO
Natureza

Valor

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
QUOTIZAÇÕES E JOIAS
Quotizações

4.975,00

Joias

450,00
RENDIMENTOS LIGADOS À ACTIVIDADE

DE OUTRAS ENTIDADES
Comparticipação no Projecto Duque
TOTAL :-

5.000,00
10.425,00

16 - Benefícios dos empregados:

A Associação não teve empregados durante o exercício., tendo apenas contado com um colaborador em
part-time para a implementação do sítio da Associação na internet.
Nos termos Estatutários a Direcção é composta por cinco elementos que exercem as funções sem
qualquer forma de remuneração.

18 - Outras informações

Os meios financeiros líquidos desdobram-se conforme quadro seguinte:

MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
Descrição

Valor

Caixa

50,60

Depósitos à ordem

1.099,78

O valor da conta de Associados revela os seguintes saldos:

CONTAS DE ASSOCIADOS
Descrição
FUNDADORES/PATROCINADORES/ASSOCIADOS

Saldo Devedor

Saldo Credor

5.575,00

De Joias

1.100,00

De Quotas

4.450,00

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS/OBTIDOS

227,86

E as Outras contas a Pagar dizem respeito a
OUTRAS CONTAS A PAGAR
OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR
DEVEDORES/CREDORES P/ ACRÉSCIMOS (Periodização)
Credores por Acrescimo de Gastos

430,50

O valor dos Fornecimentos e Serviços Externos, tem o seguinte desdobramento :
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Descrição
Trabalhos Especializados

Valor
6.086,00

Material de escritório

8,20

Deslocações e Estadas

181,50

Comunicação

37,84

Outros Serviços Diversos

95,11
TOTAL :-

227,86

6.408,65

A saldo da conta de Outros Gastos e Perdas tem o seguinte desdobramento :

OUTROS GASTOS E PERDAS
Descrição
IMPOSTOS INDIRECTOS
Imposto de selo

Valor
3,67

TOTAL :-

O Técnico Oficial de Contas
Nr. 13158

3,67

A Direcção,

