Associação de Melhoramentos, Cultural, Desponiva e Recreativa do
Concelho de Celorico da Beira
Creche-Jardim de Infância- A.T.L.- "O Moinho"
RELATÓRIO de GESTÃO
Ano 2018
Através
interessados,

de alguns

desenvolvidas
salientando

do presente

Relatório

aspectos

pelas valências

de Gestão,

que considera

vem esta Associação,
mais relevantes

Creche - Jardim de Infância - A. TL.

que esta Instituição

continua

dar conhecimento

a todos os

e relacionados

com as actividades

"O Moinho

no exercício de 2018,

a ter uma política de contenção

de despesas

de modo a não

colocar em causa as actividades a que se propõe. Assim:
A actividade da Creche - Jardim de Infância
Infância e ATL decorreu na normalidade

"0 Moinho ., nas valências da Creche, Jardim de

durante o ano de 2018;

Pela análise dos custos, continua-se a verificar que a rubrica de custos com o pessoal:
- Remunerações

- 165.355,56 €;

- Encargos c/ Segurança Social-

37.973,79 €;

- Seguros Acidentes de Trabalho - 1.406,16 €;
totalizando o valor de 204.735,51 €, é a que continua a ter maior peso no total de custos.
Pela análise das receitas, verifica-se

que a cornparticipação

do Centro Regional de Segurança

Social no ano de 2018, foi de:
- Creche (24 Utentes) - 75.657,93 € (a que corresponde
relativamente

a um acréscimo

ao ano de 2017);

- Educação
decréscimo

Pré-Escolar

(35 Utentes)

de 1.127,67 €, relativamente

-

72.174,93

€ (a que corresponde

456,23 €, relativamente

nas valências

a um acréscimo

de

ao ano de 2017);

o valor de 169.223,09 E, continuando

o funcionamento

a um

ao ano de 2017);

- ATL c/ Almoço (? 5 Utentes) - 21.390,23 € (a que corresponde

totalizando

de 1.350,77 €,

das valências.

a ser uma receita fundamental

Quanto às cornparticipações

da Creche, de Educação Pré-Escolar

para assegurar

dos pais, podemos referenciar que

e na valência do ATL c/ Almoço, totalizou

75.635,00 E durante o ano de 2018.
Pela análise

das dívidas

de terceiros

momentâneas,

de CUlto prazo.

Não existem dívidas ao Estado em mora.
Celorico
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e dívidas

a terceiros,

revelamos

que são dívidas

