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CERTIFICAQAO LEGAL DAS CONTAS

Introducão

Examinamos as demonstracOes financeiras da SOCIOHABITAFUNCHAL — EMPRESA
MUNICIPAL DE HABITICAO, E.E.M., as quais compreendem o Balango em 31 de
Dezembro de 2010, (que evidencia urn total de 339 228,13 euros e urn total de capital
prOprio de 83 395,78 euros, induindo urn resultado liquido negativo de 3 821,82 euros),
a Demonstracao dos resultados por naturezas, a Demonstracao das alteracems no
capital prOprio e a Demonstragao dos fluxos de caixa do exercicio findo naquela data, e
o correspondente Anexo.

Responsabilidades

E da responsabilidade do Administrador Unico a preparacao de demonstractes
financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posicao financeira da
Empresa, o resultado das suas operad5es e os fluxos de caixa, bem como a adoprelo de
politicas e criterios contabilisticos adequados e a manutencao de urn sistema de controlo
interno apropriado.

A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opiniao profissional e
independente, baseada no nosso exame daquelas demonstracOes financeiras.

Ambito

0 exame a que procedemos foi efectuado de acordo corn as Normas Tacnicas e as
Directrizes de Revisao/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais
exigem que o mesmo seja planeado e executado corn o objectivo de obter urn grau de
seguranca aceitavel sobre se as demonstracifies financeiras estao isentas de distorcOes
materialmente relevantes. Pam tanto o referido exame incluiu:

a verificagao, numa base de amostragem, do suporte das quantias e
divulgagOes constantes das demonstraceles financeiras e a avaliacao das
estimativas, baseadas ern juizos e critarios definidos pelo Administrador Unico,
utilizadas na sua preparacao;

a apreciacao sobre se sao adequadas as politicas contabilisticas adoptadas e a
sua divulgacao, tendo ern conta as circunstancias;

a verificagao da aplicabilidade do princlpio da continuidade; e

a apreciagao sobre se é adequada, em termos globais, a apresentacao das
demonstrad5es financeiras.

0 nosso exame abrangeu tambem a verificagao da concordancia da informacao
financeira constante do relatOrio de gestao corn as demonstracties financeiras.

Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceittivel pare a expressao
da nossa opiniao.	 Insaita na OROC com o 173

na CMVM com o n. • 9038

Sede Soda]:
Avenida Miguel Bornbarda, n°36-6 A-B

1050-165 Lisboa

Capital Social 50.000
CRC.C. de Lisboa

N. I. E 5050616/5

A. hzdelwndaff mem hafin "
Moore Stephens

International Limited —
members ittpro. teipal ciein

throughout the world
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Opiniäo

Em nossa as referidas demonstragfles financeiras apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posigao flnanceira da
SOCIOHABITAFUNCHAL — EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAQA0, E. E. M., em 31
de Dezembro de 2010, o resultado das suas operag.fles, as alteragfles no capital pr6prio
e os fluxos de caixa no exercfcio findo naquela data, em conformidade com os princfpios
contabilfsticos geralmente aceites em Portugal.

Relato sobre outros requisitos legais

E tamb6m nossa opiniao que a informagao constante do relatOrio de gestao 6
concordante corn as demonstragOes financeiras do exercfcio.

Funchal, 30 de Margo de 2011.

M	 E STEPHE C & ASSOCIADOS, SROC, S.A.
Representada por Antonio Salvador de Abreu, ROC n.° 808
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Tell: +351 291 206 320
Fax +351 291 206 329

RELATORIO E PARECER DO FISCAL UNICO

A Soda (Mica da
SOCIOHABITAFUNCHAL — EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO, E. E. M.

Nos termos da lei e dos estatutos, cumpre-nos submeter a apreciacao de V. Exas o nosso
relattirio e parecer sobre o RelatOrio e Contas da sociedade SOCIOHABITAFUNCHAL —
EMPRESA MUNICIPAL DE HABIT/WA°, E. E. M., referente ao exercfcio findo em 31 de
Dezembro de 2010.

No desempenho das nossas fung6es acompanhamos a actividade e a gestao da Empresa
corn base na analise da informacao contabilistica e atravas de esdarecimentos solicitados ao
Administrador Unico e aos Servicos de quem obtivemos a melhor colaboracao. Realizamos
as accas de verificagao e comprovacao que consideramos necessarias pars o cumprimento
das nossas obrigagees de fiscalizacao.

Analisamos o RelatOrio de Gestao apresentado pelo Administrador Unico o qual obedece as
disposicaes legais aplicaveis e refere os aspectos mais relevantes que caracterizam a
evolugao e a situacao da Empresa.

Procedemos, tamb6m, a revisao das contas do exercicio de 2010 e emitimos a respectiva
Certificagao Legal das Contas cujo contend° e conclusaes se dao como reproduzidas neste
relaterio.

Nestas condicaes, somos de parecer que a Assembleia Geral Anual:

Aprove o RelatOrio de Gestao, Balango e as Contas do exercfcio de 2010.

Aprove a proposta de Aplicacao dos Resultados, contida no Relatario, apresentado
pelo Administrador Unico.

Funchal, 30 de Marco de 2011.

0 FISCAL UNICO

MOG "STEPHENS	 SOCIADOS, SROC, SA.
Representada por Antonio Salvador de Abreu, ROC n9 808

Inscrita us OROC com u. • 173
e na CMVM corn o n..9038

Sede Swat
Avenida Miguel Bombards, n.36-6 A-B

1050-165 Lisboa

Capital Social 50.000 f
CRC de Lisboa

Mat o. • 9.172
M. O. F. 505 062 615

An Independent member firm of
Moore Stephens

Mternarional Limit.: —
members in Mina pa I ekes

throughout the world
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SOCIOHABITAFUNCHAL,EEM

Empresa Municipal de Habitacao

Re!Wino do Administrador Unico

Introducao

0 Re!akin° e Contas da SocioHabitaFunchal, EEM — Empresa Municipal

de Habitacao relativos a 2010, mantam a evidencia da politica habitacional e

social seguida pelo Municipio na area da habitacao social, que reflecte apenas

as opcties seguidas pela Camara no que respeita a gestao do parque

habitacional e acompanhamento das familias e em que a componente de

investimentos, as grandes opcäes que sac) tomadas nesta area estao inscritas

no orgamento e contas da autarquia.

Continua a see preocupacao da SocioHabitaFunchal, EEM, o equilibrio

das suas contas, com a contencao maxima das despesas e retirando o maxima

proveito das aplicacees que sac) feitas.

No ano de 2010, a Camara deliberou proceder a adaptacao dos

Estatutos da SocioHabitaFunchal, EEM conformando-os cam o novo Regime

Juridico do sector empresarial local e demais legislacao aplicavel, alterando a

composicao do Orgao dirigente, passando de Concelho de Administracao a

Administrador Unico.

Gestao do Parque Habitacional do Municipio

0 Parque Habitacional gerido pela SocioHabitaFunchal, EEM é

constituido pelos seguintes 1265 fogos:

Bairro de Santa Maria	 96 fogos

Bairro de Sao Goncalo 	 23 fogos

Bairro dos Viveiros	 07 fogos

Praca do Municipio (Antigo Ecliifcio das Financas) 9004-512 Funchal • Telef: 291211098 Fax: 291231650 • Cont: 511237880



Bairro da Quinta FaIca° 89 fogos

Bairro da Ponte 17 fogos

Bairro da Penha de Franca 31 fogos

Blocos dos Viveiros 09 fogos

Bairro da Quinta das Freiras 33 fogos

Bairro de Sao Roque 08 fogos

Bloco das Murteiras 04 logos

Bairro da Ribeira Grande 30 fogos

C. H. da Quinta Falcao 48 fogos

C. H. da Quinta FaIca° II 16 fogos

C. H. do Galeao 20 fogos

C. H. do Canto do Muro I 35 fogos

C. H. do Canto do Muro II 48 fogos

C. H. do Canto do Muro III 48 fogos

C. H. da Quinta Josefina 102 fogos

C. H. do Palheiro Ferreiro 70 fogos

C. H. das Romeiras 160 fogos

C. H. dos Viveiros II 07 fogos

C. H. dos Viveiros III 16 fogos

C. H. das Lajinhas 06 fogos

C. H. das Cruzes 18 fogos

C. H. da Penteada 08 fogos

C. H. da Orquidea 08 fogos

C. H. do Pico dos Barcelos 72 fogos

C. H. das Virtudes 09 fogos

C. H da Alegria I 32 fogos

C. H. da Alegria II 08 fogos

C. H de Santo Amaro 48 fogos

Praga do Municipio (Antigo Eclificio gas Finangas) 9004-512 Funchal • Tele: 291211098 Fax: 291231650 • Cont: 511237880



C. H. da Vdrzea 67 fogos

C. H. do Caminho dos Pasto 08 fogos

C. H. da Quinta do Faial 03 fogos

C. H. do Comboio 14 fogos

C. H. dos Barreiros 03 fogos

Fogos de localizacao dispersa 16 fogos

Fogos de subarrendamento 27 fogos

Equipamentos Sociais e Desportivos

Centro Comuniterio da Quinta Josefina

Centro Comunitâno de Sao Goncalo

Centro Comunithrio do Canto do Muro

Centro Comunitário C. do Palheiro Ferreiro

Centro Comunitário da Ribeira Grande

Atelier da Quinta FaIca()

Clube de Emprego de Santo Antonio

Centro de Convivio das Cruzes

Polidesportivo do Canto do Muro

Polidesportivo de Santo Amaro

Polidesportivo das Romeiras

Polidesportivo do Palheiro Ferreiro

12 Gabinetes de Atendimento Social

Espagos Comerciais
	 Ramo de actividade

C. H. da Alegria
	 Frutaria/pastelaria

C. H. da Várzea
	 Loja de Som

C.H. dos Viveiros
	 Atelier de artes plesticas

Praca do Municiplo (Antigo E gecio ciao Finangas) 9004-512 Funchal • Toler: 291211098 Fax: 291231650 • Cont: 511237880



De acordo corn as atribuicOes da Empresa, a Gestao do Parque

Habitacional e restantes equipamentos, concretiza-se designadamente atraves

da:

- Execucao do programa de realojamento;

Promo* da gestao social / acompanhamento das familias;

Gestao dos centros comunitarios e desenvolvimento de projectos na area

social;

- Cdlculo, actualizacao e cobranga das rendas sociais;

Manutencao do parque habitacional;

Promo* de novos empreendimentos;

Realizacao de estudos de projectos de construcao de Habitacao a custos

controlados e Equipamentos de Apoio/Sociais.

Rendas Socials

1 — Forma de cobranga

Uma base de dados actualizada contarn inforrnacao sobre a composicao

dos agregados familiares e valor da renda social. Estes dados permitem, em

ligagao corn os CTT, a cobranga automatizada das rendas atravas daqueles

servicos. A Regularizagdo de dividas a feita atravês de guia emitida no Servigo

de Rendas da Empresa e o montante depositado directamente na conta da

SocioHabitaFunchal, EEM.

2- Determinagáo da renda social

0 calculo das rendas socials a feito corn base na portaria 289/91, de 14

de Novembro, e na portaria 67/89, de 22 de Junho, tem por base o rendimento

do agregado familiar e a composicao do mesmo, e e independente do Conjunto

Habitacional ou tipologia do fogo. A excepcao vai para os fogos dos Bairros

F'raca do Municipio (Antigo Edificio das Financas) 9004-512 Funchal • Telef. 291211098 Fax: 291231050 • Cont: 511237880



antigos, corn renda fixa e corn valores muito baixos, que vigoram, na quase

generalidade, desde o momento da sua atribuigao.

MESES RENDAS

FACTURADAS

RENDAS

COBRADAS

RACIO

JANEIRO 75.366,69 65.729,99 87,2%

FEVEREIRO 74.945,81 60.796,17 81,1%
MARCO 85.916,29 68.743,92 80,0%
ABRIL 82.673 22 67.189,35 81,3%

MAIO 78.964,03 67.833,58 85,9%

JUNHO 79.883,58 66.648,90 83,4%

JULHO 77.927,10 65.505,51 84,1%

AGOSTO 76.821,83 65.331,27 85,0%

SETEMBRO 76.045,07 64.010,67 84,2%

OUTUBRO 75.474,68 64.464,40 85,4%

NOVEMBRO 75.048,52 63.078,12 84,0%

DEZEMBRO 75.640,10 65.928,70 87,2%

TOTAL 934.706,92 785.260,58 84,0%

Da andlise do quadro, verifica-se que foram enviados para cobranga

facturas no valor total de	 934.706,92 (novecentos e trinta e quatro mil,

setecentos e seis euros e noventa e dois cantimos) sendo as efectivamente

pagas no montante de € 785.260,58 (setecentos e oitenta e cinco mil, duzentos

e sessenta euros e cinquenta e oito centimos) correspondendo a 84,0%

daquelas.

Atendendo a situagao existente no que respeita a rendas em atraso, é

feito urn esforgo continuo para tentar controlar e regularizar esta situagao.

Considerando o perfil das families com rendas em divide (families corn

fracos recursos devido aos baixos rendimentos precariedade laboral,

desorganizadas ao nivel de gestao domêstica, desestruturados, corn

problemas sociais graves como o alcoolismo, corn elementos com dependancia

de drogas, corn problemas de saCide, entre outros), este trabalho toma-se
Praga do Municipio (Antigo Ecliffcio clas Financa5) 9004-512 Funchal • Tele: 291211098 Fax: 291231650 • Cont: 511237880



moroso, exigindo persistAncia e autoridade, pelo que, depois de esgotadas as

demais diligAncias, jA foram enviados para Tribunal 31 processos de accão de

despejo/cobranca coerciva, sendo que destes, 12 foram interpostos durante o

ano de 2010.

Consenracalo, Reparagäo e Beneficiacalo do Parque Habitacional

1 - Pequenas reparacaes

Todos os anos sao realizadas inOmeras obras na generalidade dos fogos

do municipio, obras estas que são feitas ao longo do ano e sempre que

ocorrem situaceles que merecem a intervencao no sentido da sua reparacào,

com grande incidéncia nos derrames de aqua, infiltracOes e esgotos.

No ano de 2010 foram realizadas 192 intervencOes nos fogos geridos

pela SocioHabitaFunchal, EEM.

2 — Grandes reparaceses/beneficiacties

No ano de 2009 foi aberto concurso para acabamento do C. H. dos

Viveiros III - 2. a fase (28 fogos), que se encontra em conclusão, prevendo-se a

sua inauguracAo para Abril prOximo.

Pessoal afecto a SocioHabitaFunchal, EEM

A SocioHabitaFunchal, EM tem ao seu servigo 41 pessoas, sendo que

28 são requisitadas a Camara Municipal do Funchal e 13 contratadas no

Ambito da Lei Geral do Trabalho.

A grande maioria do pessoal afecto a SocioHabitaFunchal, EEM estA

ligada a area social, reflectindo a preocupactio corn o apoio as familias

residentes nos conjuntos habitacionais do Municipio, sendo que 12 destes são

tAcnicos superiores corn formacilo nessa area. Tern ainda 2 engenheiros civis,

urn na area da promocão habitacional e outro ligado a manutencAo do parque

?raga do Munic(pio (Antis° Edificio day Financas) 9004-512 Funchal • Tele 291211098 Fax: 291231650 • Cant: 511237880
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habitacional e 3 arquitectos para desenvolvimento de projectos de habitagao a IV1/4
custos controlados e de equipamentos de apoio inseridos nesses
empreendimentos.

Possui ainda servicos de atendimento ao pUblico e de cobranga de
rendas, gestao de processos de inquilinos e urn pequeno Bar.

Breve analise as contas

A empresa tern conseguido manter uma execucao muito prOxima do
orgamentado, apresentando, no entanto em 2010, um resultado liquido do
exercicio negativo, no valor de - 3.821,82 Was mil, oitocentos e vinte e urn
euros e oitenta e dois céntimos).

E de destacar o montante que atingem os gastos corn Pessoal que
reflectem a grande aposta que 6 feita no apoio social as familias, corn a
preocupagao a centrar-se na integragao destas na comunidade.

A SocioHabitaFunchal, EEM gere neste momento 5 Centros
Comuniterios e 4 polidesportivos, desenvolvendo inUmeros projectos/accaes de
grande relevancia social, visando a elevagao sociocultural de todos os
moradores nos empreendimentos de habitacao social do Concelho (como se
pode verificar pelo relatOrio ern anexo).

Nos rendimentos, as rendas sociais e outras receitas prOprias
representam 70,41 % do seu total, tendo atingido o montante de 959.374,27
(novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e quatro euros e vinte
e sete cantimos).

0 financiamento directo a exploragao dado pela Camara Municipal do
Funchal foi de € 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil euros), representando
25,68 % dos Rendimentos.

Actividades da Empresa

sao descriminadas no RelatOrio de Gestao, ern anexo, os trabalhos mais
relevantes desenvolvidos ao longo do ano.

Praga do Municipio (Antigo Ediffcio Clas Financas) 9004-512 Funchal • Telef: 291211098 Fax: 291231650 • Cont: 511237880



Ate

Proposta de Aplicacao dos Resultados

Considerando o resultado liquido do exercicio no valor de E - 3.821,82

(tr8s mil, oitocentos e vinte e urn euros e oitenta e dois cèntimos negativos) o

Administrador prop5e que o resultado liquido do exercicio seja transferido para

a conta de Resultados Transitados.

Outras informacties:

Nos termos do art.° 2° do Decreto-lei n.° 534/80, de 7 de Novembro e do

art.° 21° do Decreto-lei n.° 411/91, de 17 de Outubro, informamos que nao

existem divides em mora ao Estado ou outras entidades ptiblicas, incluindo a

Seguranga Social.

Nota final

0 Administrador expressa o seu aprego e agradecimento pelo esforgo

e dedicagão do pessoal ao servico da Empresa e a todas as Entidades e

pessoas que, das formas mais diversas, deram o seu contributo ao longo do

ano de 2010.

Funchal, 28 de Margo de 2011

0 Administrador Unico

w
Joào Miguel Freitas Batista

Praca do Municipio (Antigo Ecliifcio ciao Finanoas) 9004-512 Funchal • Tele: 291211098 Fax: 291231650 • Cont: 511237880



At"
rt--

50CIOHA1311-AFUNCHAL V 1AA1	 \(&(&

I - DEPARTAMENTO DE GESTAO SOCIAL

0 Departamento de Gestan Social é o Service responsdvel pela atribuican de

habitacan social aos candidates inscritos assim como pela Gestan dos Conjunto

Habitacionais e Centros Comunitarios construidos pela C.M.F. Paralelamente, é

efectuado urn traballio de acompanhamento das familias residentes nestes

empreendimentos assim como desenvolvidos Projectos e AccOes de Intervencao

Comuniteria junto das diversas faixas etdrias dos moradores.

1— Candidaturas a Habitacfin Social

N° de Candidaturas a Habitacão Social — 127

N° de Candidaturas ao PRID — 25

N° Audiências — 287

N° de vistorias a Candidates — 275

1. 1 — Realoiamentos Efectuados

Atribuicdes — Total - 14

Atribuican de 1 T2 no Conjunto Habitacional do Palheiro Fermin:), Bloco — 9 —

apartamento — A, a uma familia residente no Béco da Ribeira de Santana,

entrada 20 — porta 4 — S'a'o Roque (Coabitacan);

Atribuican de 1 T1 no Conjunto Habitacional da Alegria I, a uma familia

residente na Estrada da Corujeira, n o 1 — Monte (Deficiente Motor),



A:
Atribuicao de 1 1-2 no Conjunto Habitacional do Canto do Mum I, Bloco 2 —

3° Dt° a uma familia residente no Caminho do Palheiro, n° 192 — Santa Maria

Maior (Carencia Social e Habitacional);

Atribuicao de uma habitacao mo Bairro de Santa Maria, casa n° 80, pain a casa

n° 21 do mesmo Bairro (Coabitacao);

Atribuicao de 1 T2 no Conjunto Habitacional da Quinta Josefina, Bloco 2 —1°

Dt°, a uma familia residente no Conjunto Habitacional das Romeiras

(Coabitacao);

Atribuicao de 1 T2 no Conjunto Habitacional do Canto do Muro III, Bloco 2 —

1° V, a uma familia residente no Conjunto Habitacional do Canto do Mum II —

Rua Nova do Canto do Mum, n° 19, Bloco B1 — 4° - AF (Desdobramento);

Atribuicao de 1 T3 no Conjunto Habitacional do Palheiro Ferreiro, Bloco 16 —

A, a uma familia residente no Conjunto Habitacional do Palheiro Ferreiro, Bloco

22 — D (Desdobramento);

Atribuicao de 1 1-2 no Conjunto Habitacional do Comboio, Bloco — A 1° C

(Situacao Social Grave);

Atribuicao de 1 T3 no Conjunto Habitacional de Santo Amaro, Bloco C — 3° -

V (Situacao Habitacional Grave);

Atribuicao de 1 T1 no Conjunto Habitacional das Romeiras, Bloco B6 — R/C —

Dt° (Rnina);

Atribuicao de 1 T1 no Conjunto Habitacional da Penteada, 3° - H (Ruin. do

Temporal de Outubro),

Atribuicao de 1 1-2 no Conjunto Habitacional do Canto do Muro I, Bloco 2 —

R/C — Frente (Desdobramento do Bairro de Santa Maria);

Atribuicao de 1 T2 no Conjunto Habitacional das Romeiras, Bloco B 1 - 2° -

Esq° (Situacao Social Grave);

Atribuicao de 1 T2 no Conjunto Habitacional da Quinta Josefina, Rua 1, n° 12

— 2° Dt° (Situacao Social Grave);



Realoiamentos ProvisOrios — Total - 16

Levantamento, acompanhamento e realojamento de 15 familias residente na

Rua do Matadouro devido as obras de consolidacao da Escarpa Rochosa da

Pena;

Realojamento e acompanhamento de 1 familia residente no Béco do Amaro

devido a Obra Publica dos Jardins do Pico Radio;

Trocas de Habitacio — Total - 5

Bairro de Santa Maria, casa n° 24 para a casa n o 45 do mesmo Bairro

(Coabitacao);

Conjunto Habitacional do Canto do Muro III, Bloco 2 — 1° V — T2 para o

Conjunto Habitacional da Quinta Falcao, Bloco 2 — 2° Dt° - T3 (Tipologia

Adequada);

Conjunto Habitacional do Comboio, Bloco A — 1° C — T2 pars o Conjunto

Habitacional das Cruzes, Bloco II — 3° N — T1 (Tipologia Adequada);

Bairro da Quinta Falcao, casa n 2 13 para o Conjunto Habitacional da Quinta

Josefina, Rua 2 — Bloco 4 — R/C — Esq° (Renovacao do Bairro da Quinta Falcao);

Bairro da Quinta Falcao, casa n° 15 para o Conjunto Habitacional da Alegria —

Bloco 14 — 4° P (Renovacão do Bairro da Quinta Falcao);

Outros Trabalhos:

Atendimento e acompanhamento por toda a equipa tecnica de Gestao Social

das familias atingidas pelo Temporal de 20 de Fevereiro de 2010, tanto na

Sociohabitafunchal como nos Centros de Acolhimento Temporario: RG3, Casa

de Satide Sao Joao de Deus, Casa de Sande Cthnara Pestana, Centro Civico de

Santo Antonio e Junta de Freguesia do Monte;

Atendimento no ambito do Gabinete de Apoio a vitima do temporal criado

pela C.M.F. e assegurado pela equipa de Tecnicos na area social da

Sociohabitafunchal;

Audiências e vistorias a candidatos inscritos na Sociohabitafunchal;



Audiencias e vistorias a candidatos inscritos na Sociohabitafunchal;

Actualizacees permanentes de processos de Habitaglo Social, corn inscricties

nas varias listas de Casos Graves, Terceira Idade, Rendas Elevadas, Deficientes

entre outras;

Articulacão corn o IHM, Juntas de Freguesia e restantes Instituip3es na

sequencia do acompanharnento das situacdes de carencia habitacional;

2— Gestäo dos Con iuntos Habitacionais

Acompanhamento Social das familias residentes nos Empreendimentos de

Habitacdo Social;

Elaboracao de relatOrios e informacOes relativas as situacees de coabitacão,

exclusão, mudancas de titularidade, trocas de habitacão, reclamacdes, alteraedes de

renda, ausencias temporinias, couflitos de vizinhanca entre outras;

Articulacab corn diversas InstituicOes no sentido do encaminhamento das

situaefies-problema pars os diversos servicos de apoio, essencialmente nas areas de

Sande, Seguranca Social, Caritas entre outras;

3 — Gestio dos Centros Comunitários/Projectos de

Desenvolvimento Comunitório 

Coordenacao e Gestao dos Centros Comunitärios da Quinta Josefina, Sao

Goncalo, Quinta Falcab, Canto do Mum, Palheiro Ferreira e Cruzes, corn a promocao,

desenvolvimento e acompanhamento de Projectos/actividades junto da populacao.



3.1 - Centro Comunitirio de Silo Goncalo

"Alfabetizacdo de adultos" — em articulacao corn a Secretaria de Eclucacao;

"Educaclo para a Saiide" — em articulacao com o Centro de Sande do Bom

Jesus;

Projecto " (In) Forma" — Nutricionismo;

"Viver a mtisica em Sao Goncalo" — Grupo Coral corn participacao em varios

espectaculos e missas;

Projecto "Nunca é tarde para aprender" — dirigido a populacao Senior;

Ginastica de Manutencao para Adultos/Seniores;

Hidrogindstica;

"Educacao pela Arte" — Teatro;

Sessees de Yoga — em articulacao corn a Associacao Europeia de Terapias

Orientais;

Sessaes de Musicoterapia;

Artes Plasticas — corn aulas semanais;

Actividades Llidico-Pedagegicas (Carnaval, Pascoa, Dia do Idoso; festa dos

Vizinhos, Natal; dia dos Namorados, Concurso de Presepios, Santos Populares;

Visitas de Estudo;

Actividades dirigidas as Criancas/Jovens

Projecto "Ferias Grandes" de ocupaca'o das ferias escolares (Visitas de Estudo,

Deslocacees a Praia, Canoagem, Mota d'agua, Golfe, 'Carting, Hipismo,

Informetica, Artes Phisticas, Teatro, Cinema, Leitura, Culinthia Saudavel;

"Sabados Desportivos" corn torneios de Tënis de Mesa e de Futebol;

Capoeira;

Esgrima — em articulacao com a Associacao 1° de Maio;

Realizacao de Instrumentos Musicais;

Sessees de Satide Oral — em articulacao com o Centro de Satide do Born Jesus;

Sessees de Educacao Ambiental;

Sessees de Prevencao das Toxicodependencias;



3.2 -Centro de Convivio das Cruzes

Projecto "Alfabetizacao de Adultos";

"Alimentacao Saudavel" — em articulacao com o Centro de SaAde do Boni

Jesus;

"Nunca a tarde pars Aprender" na area de Educacão Senior;

Expressao PlAstica;

"Educacao pela Arte" — Teatro;

Actividades LAdico-PedagOgicas e comemoracao de datas festivas (Carnaval,

Pascoa, Festa dos Vizinhos, Dia dos Namorados, Pao por Deus, Natal, Passeios e

Visitas de Estudo);

Actividades Desportivas - Caminhadas

3.3 - Centro Comunitirio da Ouinta Josefina

"Alfabetizacao de Adultos";

Projecto "Quintinha em Flor", manutencao dos espacos comuns e areas verdes

pelos moradores;

Curso de Costura Decorativa (aperfeicoamento) em articulacao corn a

Direccao de Servicos de Desenvolvimento Rural;

Projecto "Nunca 6 tarde pars Aprender" — na area de Educacao Senior;

Iniciacao a Informitica;

Artes PlAsticas;

Desenvolvimento de Actividades LAdico/PedagOgicas:

Organizacao de uma Martha Popular "Sao Joao" — corn confeccao de

fatos tradicionais e desfile pelo Bairro;

Participacao em Marchas populares em Santa Cruz, Santo Antonio,

Penteada e Alamos;

Comemoracao de dias Festivos (Carnaval, Pascoa, Festa dos Vizinhos, Dia

dos Namorados, Pao por Deus e Natal);

Visitas de Estudo;



Participacão na Feira das Vontades, corn a confeccão de artigos

exposicao;

IntercAmbios corn outros Centros ComunitArios;

Actividades Desportivas:

- Torneios de Terns de Mesa;

- Torneios de Futebol;

Desenvolvimento de Actividades corn grupo de Jovens/Adultos (actividades

desportivas, SessOes relativas a orientacão Profissional/Emprego);

3.4 - Centro Comunitirio do Canto do Muro

Projecto "Nunca a tarde para Aprender", na area de EducacAo Senior;

Expressào PlAstica;

Actividades Ludico-Pedagegicas (Carnaval, Pascoa, Festa dos Vizinhos,

Santos Populares, No por Deus, Natal entre outros);

Projecto "Ferias Grandes"

Ocupacão de ferias escolares;

- Actividades Desportivas (NatacO.o, Canoagem, Golfe, Karting, Judo,

Torneios de Futebol, Mota D'Agua);

DeslocacOes a Praia, Passeios, Visitas de Estudo;

InformAtica;

SessOes de InformacAo de Prevencão de Toxicodependencias, ern articulacào

corn o Servico Regional de Prevencão de Toxicodependencia;

Capoeira e Judo – actividades desportivas a mais a decorrer corn as

criancas/jovens;



3.5 - Atelier de Artes Plasticas da Quinta Falai()

Actividades de Expressao Plastica — desenvolvimento das diversas tecnicas de

pintura, desenho, escultura entre outras; Participacao nos diversos Concursos

promovidos pela Educacao Ambiental;

Informatica;

Expressao Dramatica;

Expressao Musical — com actuacees em diversos espectaculos e missas;

Projecto "Nunca é tarde pars Aprender" — na area de educacao Senior;

Cursos de Culinaria e Alimentagao Saudavel e "Food-Art";

Actividades Ludico-Pedagegicas:

- Comemoracao de datas Festivas (Carnaval, Pfiscoa, Festa dos

Vizinhos, Santos Populares, Dia do Idoso, Pao por Deus, Natal);

- Visitas de Estudo, convivios etc;

Actividades Desportivas a mais:

Capoeira, Danca, Futebol, Caminhadas, Hidriginastica, Ginastica;

Sessoes de Infonnacao e Prevencao de Toxicodependencias, ern articulacao

corn o Servieo Regional de Prevencao de Toxicodependencia;

Projecto de Educaeao Ambiental "Jardins dos Jovens"

Campanha de Limpeza dos jardins e areas comuns do Conjunto Habitacional

da Quinta Falcao;

Intercâmbio corn a Direceão Regional de Educacao Especial, corn a

dinamizacao atraves dos grupos de danca e de mithica;

Organizacao de urn desfile de moda, corn a confeccao dos fatos pelos

moradores;

Projecto "Ferias Grandes" — ocupacao das Ferias escolares;

Actividades Desportivas (Natacao, Canoagem, 'Carting, Golfe, Moth d'

agua, Torneios de Futebol, Esgrima);

- Acampatnento em colaboraeao com o Grupo de escuteiros e

participacao ern sessees sobre Escutismo na Comunidade;

- Visitas de Estudo, a Exposicaes Culturais e de Arte;

Actividades de Leitura na Biblioteca Regional da Madeira;



3.6 - Espaco Social do Pico dos Barcelos

AlfabetizacAo de Adultos — Projecto Anual;

Desenvolvimento do Projecto "F6rias Grandes" — ocupacito das Hrias

escolares;

- Actividades Desportivas (Canoagem, NatacAo, Golfe, Mota d'agua,

Esgrima, etc);

- Actividades Desportivas a mais (Capoeira, Torneios de Futebol);

- Torneios de Futebol de Rua, Basquetebol, DemonstracAo de Capoeira;

- Projecto "Hortas do Pico" — criacão de 12 hortas, corn reunioes de

orientacão dos mesmos;

Reunibes corn as familias no Ambito de urn estagio curricular de uma aluna da

UMA, relacionado corn a educacAo Ambiental;

SessOes sobre Racionalizacão de Consumos — RacionalizacAo de Consumos —

Agua e electricidade;

Actividades LUdico-PedagOgicas em articulacao corn o Centro Comunitario da

Quinta Josefina (Carnaval, Santos Populares, Marchas Populares);

Participacao nas Marchas Populares — Santa Cruz, Lar de SA° Francisco,

Ribeira Brava, Penteada, Quinta Josefina;

3.7 - Centro Comunitario do Palheiro Ferreiro

Projecto "Cativar" — Programa Juventude em Accão — Teatro/AnirnacAo de

Rua;

Projecto"Agil" — Programa Juventude em accao;

Projecto de Competéncia Parentais MAe/Pai....Profissào para toda a vida!

Projecto Musicarte — a musica como forma de prevencão dos comportamentos

de Risco (ensaios, actuacties e intercambios musicais);

Intercambio multilateral com a PolOnia — Programa Juventude em AccAo;

Centro de Inclusdo Digital "Cid@net " — Literacia Digital, Internet;

Projecto "Nunca é tarde para Aprender" na area de Educaccio Senior;



Alfabetizacão de Adultos;

Expressào Plestica;

Actividades Desportivas (Capoeira, Esgrima, Futsal, Ténis de mesa);

Actividades ludico-Pedagegicas

- Comemorack de datas Festivas (Carnaval, Pascoa, Festa dos

Vizinhos, Santos Populares, Dia do Idoso, PAo por Deus, Natal);

- Visitas de Estudo, Passeios, Sessdes de Informack e de

desenvolvimento de competencias Pessoais e Sociais;

Projecto "Ferias Grandes" — ocupacão das Ferias escolares das criancas/jovens

(actividades Desportivas entre outras);

PrevencAo das toxicodependencias em articulack com o Servico Regional de

Prevencão de Toxicodependência;

3.8 - Clube de Emprego da Sociohabitafunchal

Atendimento e inscrick dos utentes num total de 221;

Informacão profissional para jovens e adultos desempregados;

Apoio a Procura Activa de Emprego;

Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de insercao ou

reinsercAo profissional;

Captacão de ofertas fruto de Entidades empregadoras;

Divulgacão de ofertas de emprego e actividades de colocacào;

Encaminhamento para ofertas de qualificack;

Divulgack de Programas Comuniterios;

SessOes colectivas nos Bairros Sociais e Escolas de Formacão;



4 - Outros Trabalhos/Proiectos

Participacão dos varios Centros Comtutithrios na "Feira das Vontades" corn

elaboracao de artigos pelos utentes para exposicao;

Projecto "Educar para Melhorar" desenvolvido no Conjunto Habitacional da

Quinta FalcAo de competéncias pessoais, sociais e familiares;

Projecto "Poupar sem Gastar" realizado no Conjunto Habitacional de Santo

Amain e Palheiro Ferreiro;

Participacão dos varios Centros ComunitArios no Concurso de Presdpios de

A.D.C.F. e Divisdo de EducacAo;

Organizacao da Festa de Encerramento do Projecto "Musicarte", corn a

participacito dos varios grupos de milsica e danca dos Centros Comuniarios;

Organizacao da Festa Encerramento do Projecto "Fdrias Grandes", coin a

participacäo de todas as criancas e jovens dos Conjuntos Habitacionais que

participaram no Projecto;

Organizacdo da "Missa do Idoso" realizada na Igreja do Colegio;

OrientaCa'o de Estágios Curriculares de alunos de Servico Social, Animacdo

Socio-cultural entre outras da U.M.A, CristOvao Colombo, Atlfintico, ASA e

Escola de Santa Cruz;

Representacdo da C.M.F. nos seguintes OrgAos:

- Nikko Local de Insercào;

- Comissão de Proteccão de Criancas e Jovens do Funchal;



II - DEPARTAMENTO DE PROMOCÃO

HABITACIONAL gee

Acompanhamento das reparacOes existentes no Campo de Jogos do Canto do

Muro; Campo de Jogos das Romeiras, nomeadamente, pinturas e guardas.

Recepcão ProvisOria das obras respeitantes a empreitada de "Recupereo e

BeneficiacAo do Campo de Jogos do Pa1heiro Ferreiro";

Acompanhamento/fiscalizacào, medicOes e facturacão da empreitada de

"Adapteo de Esparto pars Centro ComunitArio — Ribeira Grande";

Acompanhamento/fiscalizscao, medicOes e facturacäo da empreitada de

"Acabamento do Conjunto Habitacional dos Viveiros III (2° Fase) — 24 Fogos,

Infraestruturas e Arranjos Exteriores";

Pre-dimensionamento da parte estrutural (Lajes; Vigas; Pilares e Sapatas) do

"Conjunto Habitacional da Quinta Fa1cdo — 38 Fase — 8 Fogos, Infraestruturas e

Arranjos Exteriores";

Pr6 — dimensionamento da parte estrutural (Lajes; Vigas; Pilares e Sapatas)

pars as 19 moradias no Bairro da Ponte;

Conjunto Habitacional da Quinta Falcdo — 16 Fogos — Analise de diversas

reclamacees;

Preparacao da Revisao de Precos Defmitiva da Obra relativo ao Conjunto

Habitacional dos Viveiros III — 24 Fogos (relacionada com a factura dos

traba1hos a mais executada na empreitada pela Tecnovia Madeira);

Receeo ProvisOria das obras respeitantes a empreitada de "Adapteo de

Espaco a Centro ComunitArio na Ribeira Grande";

Preparacão do Concurso Palk.° pan as diversas especialidades do

empreendimento da Quinta Falcao (2a Fase) — 30 Fogos, Infraestruturas e

Arranjos Exteriores;



Vistoria as moradias da zona do Monte, resultantes do temporal do dia

20/02/2010.

Levantamento dos trabalhos executados na empreitada de "Acabamento do

Conjunto Habitacional dos Viveiros III (2' Fase) — 24 Fogos, Infraestruturas e

Arranjos Exteriores";

Abertura de Concursolico pars as diversas especialidades do

empreendimento da Quints Falcao (r Fase) — 30 Fogos, Infraestruturas e

Arranjos Exteriores;

Respostas aos pedidos de esclarecimento, erros e omissoes referentes ao

Concurso Palk° pan as diversas especialidades do empreendimento da Quints

Falcao (2a Fase) — 30 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores;

Analise das dezoito propostas que concorreram ao Concurso Ptiblico pan as

diversas especialidades do empreendimento da Quinta Falcao (2' Fase) — 30

Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores;

Abertura de Concurso por Ajuste Directo com consults pan os trabalhos de

prospeccão geotdenica pan o empreendimento da Quints Falcao (2' Fase) — 30

Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores;

Abertura de Concurso Palk° par a as diversas especialidades do

empreendimento da Quints Falcão (V Fase) — 8 Fogos, Infraestruturas e

Arranjos Exteriores;

Abertura de Concurso Ptiblico pan as diversas especialidades do

empreendimento dos Viveiros III (3a Fase) — 28 Fogos, Infraestruturas e

Arranjos Exteriores;

Abertura de concurso por Ajuste Directo com consults e analise das propostas

pars os trabalhos de prospeccao geotecnica pars o empreendimento da Quints

Falcäo	 Fase) — 8 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores;

Abertura de Concurso por Ajuste Directo com consults e analise das propostas

pan os trabalhos de prospeceao geotecnica pars o empreendimento da Quints

Falcão (2' Fase) — 30 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores;

Abertura de Concurso por Ajuste Directo corn consults e analise das propostas

pan os trabalhos de prospeceao geotdcnica pan os Viveiros III (3a fase) — 28

Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores;



Acompanhamento/fiscalizacab da empreitada de "Acabamento do Conjunto

Habitacional dos Viveiros III (2 8 Fase) — 24 Fogos, Infraestruturas e Arranjos

Exteriores";

Analise do ante-projecto das diversas especialidades (estabilidade; aguas e

esgotos; rede pluvial; electricidade e telecomunicaceies; termica e actistica; rede

de combate a incendio; projecto de seguranca contra incendios; aquecimento de

Aguas sanitarias atraves de paindis solares; estudo fotovoltaico; gas) para o

empreendimento da Quinta Falcao	 Fase) — 30 Fogos, Infraestruturas e

Arranjos Exteriores;

Analise do ante-projecto das diversas especialidades (estabilidade; aguas e

esgotos; rede pluvial; electricidade e telecomunicaches; termica e acilstica; rede

de combate a incendio; projecto de seguranca contra incendios; aquecimento de

aguas sanitarias atraves de pain& solares; estudo fotovoltaico; gas) para o

empreendimento da Quinta FalcAo (3 8 Fase) — 8 Fogos, Infraestruturas e

Arranjos Exteriores;

Analise do ante-projecto das diversas especialidades (estabilidade; aguas e

esgotos; rede pluvial; electricidade e telecomunicaches; termica e acitstica; rede

de combate a incendio; projecto de seguranca contra incendios; aquecimento de

Aguas sanitarias atraves de paindis solares; estudo fotovoltaico; gas) para o

empreendimento dos Viveiros III (V Fase) — 28 Fogos, Infraestruturas e

Arranjos Exteriores;

Reunido em Lisboa corn Institute da Habitacâo e Reabilitacão Urbana, no

sentido de definir o financiamento para a obra de "Acabamento do Conjunto

Habitacional dos Viveiros III (2 8 Fase) — 24 Fogos, Infraestruturas e Arranjos

Exteriores";

Estudo pan definir a estrutura das moradias do conjunto habitacional da

Ribeira Grande.

Vistoria ao Centro Comunitatio da Ribeira Grande, corn vista a efectuar o

levantamento das reparacties a executar pela empresa adjudicataria.

Vistoria ao ATL da Quinta Falclo, para definir as reparacOes a serem

efectuadas pela empresa adjudicataria.



III - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO

Este Departamento assegura essencialmente, obras de Manutencäo do Parque

Habitacional do Mimicipio que no ano de 2010 foram as seguintes:

Realizacdo de 25 vistorias no ambito do Programa PRID;

Realizacdo de 15 vistorias a candidatos a realojamento social;

Vistorias e elaboracão de relatOrios de 260 habitacOes afectadas pelo temporal

de 20 de Fevereiro

Levantamento de 311 participacties de anomalias corn a realizacao de 192

obras corn o acompanhamento da execucão e controlo de custos respectivos;

Elaboracâo de MedigOes/Orcamentos:

- Obras de beneficiacao do C. H. Canto do Muro III;

- Obras de beneficiacAo do C. H. do Galeão;

- Encerramento das Galerias C. H. do Palheiro Ferreiro;

- Beneficiacao do Campo de Jogos da Ribeira Grande;

- Beneficiaflo" do Campo do Centro Comunitirio Casa Azul;



I V - GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS

PROJECTOS CONCLUIDOS

Projecto de Arquitectura do C.H. Viveiros III — 3 3 fase — 28 fogos;

- Licenciamento e Homologacão do IHRU

Projecto de Arquitectura do C.H. Quinta Falai) — 2a fase — 30 fogos;

- Licenciamento e homologacão do IHRU

Projecto de Arquitectura do C.H. Quinta FalcAo — 3 a fase — 8 fogos;

Licenciamento e homologacào do IHRU

Projecto de Arquitectura do C.H. Cruzes II —11 fogos;

Licenciamento e homologacão do IHRU

Projecto de Execucão do C.H. Viveiros III — 24 fogos;

PROJECTOS EM DESENVOLVIMENTO (Dan

conclusäo em 2011)

Projecto de Execucão da Quinta Falcho (38 fase) — 8 fogos (Abril);

Projecto de Arquitectura (Execucao) Quinta FalcOo — 30 fogos (Abril);

Projecto de Arquitectura do Bairro da Qt. Freiras — 71 fogos (Marco);

Projecto de Arquitectura da Qt. Falai:, (48 fase) — 38 fogos (Janeiro);

Projecto de Arquitectura Centro Musica@Arte de Santo Amaro — (Janeiro);

Projecto de Recuperaryão da Ribeira Grande — (Marco);

Projecto de Arquitectura Bairro da Ponte — 23 fogos (Janeiro);

ESTUDOS NAO CONCLUIDOS:

Arquitectura Sustentdvel pars Bairro da Ponte;

Renovacão Bairro da Penha de Franca;



SOCIOHABITAFUNCHAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO E.E.Mk

BALANCO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

(Montenfes expressos em earns)

ACTIVO Nctas
31 Dammam

2010
31 Dezernbro

2009

ACT/V0 NAG CORRENTE.
Actives fixes !analysis 3,5 44.603,32 50.606,31
Propriedades de investimento
Actives intangiveis
Actives biolOgicos
Participagaes financeiras - matodo de equiveléncia patrimonial
ParlicipecOes financeiras - mans matodos
Accionistes / sOcios
Outros actives financeiros
Actives por impostos diferidos
Outros sett nä° meant°,

Total do activo nio corrente 44.603,32 50.688,31

ACTIVO CORRENTE:
!men :dojos 3,7 590,78 629.21
Actives biolOgloos
Chanter 3,8 150185,31 203.67089
Adiantamentos a fomecedores
Estado a outros antes publicos 13 1.543,17 929,42
Accionistas I wholes
Outras comas a receber 3,8,14,20 68.032,54 76.913,54
Cite rimentcs 3,9 195,00 101,85
Actives financeiros detidos pare negociacto
Outros activos financeiros
Actives olio correntes detidos pare vends
Caixa e depdsitos toncitios 3,4 74089,01 34.483,45

Total do actives corrente 294.624,81 316.728,38

Total do activo 330.228,13 367.334,87

CAPITAL PR/SPRIG E PASSIVO

CAPITAL Pk/PRIG:
Capital realizado 10 200.000,00 250.000,00
Acolles (quotas) preorias
Outros instrumentos de capital prOprio
PrOmios de emissfio
Reserves legais 10 2.923,79 2.867,48
Outras reserves
Resultados transitados -115.700,19 -116.212,98
Ajustamentos em activos financeiros
Excellentes de revalorizagto
Outros variag5es no capital pr6prio

87217,60 136.654,50
Resulted° liquid° do period° -3.821,82 563,10

Total do capital OrePrel 83.395,78 137.217,60

PASSIVO:
PASSIVO NAO CORRENTE:

Prosifies
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por beneficios pes-emprego
Passives por impostos difeddos
Outras comas a pagar

Total do passivo nto comsat, 	 0,00	 0,00

12

PASSIVO CORRENTE,
Forneeed,ores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes publicos
Accionistas / secios
Financiamentos obtidos
Outras codas a pagar
Oderimentos
Passives financeiros detidos pars ranoeita780
Outros passives financeiros
Passivos nto correntes derides pars vends

Total do passive cements
Total do passivo
Total do capital prdprio a do passivo

3,11	 5830,76	 3.949,01

6,13	 24.594,20	 26.288,81
11	 50.000,00

3,1/ ,12	 175 407,39	 199 881,45 

255,832,35	 230.117,07 
255.832,35	 230.117,07 
339 228,13	 367.334,87

O Administrador 0 Monica Oficial de Conlas
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SOCIOHABITAFUNCHAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITA00 E.E.M.

DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

(Montentes expressos em aims)

RENDIMENTOS E GASTOS	 Notes 2010 2009

Vendee e servicos prestados	 3 959.374,27 950.245,78
Subsidios a explored°	 3,14 372.48970 355.401,20
Ganhos 1 perdas imputados de subsidiaries, associadas a empreandimentos conjuntos
Varied° nos inventanos da avoided°
Trabalhos pare a prOpria entitled°
Gusto das mercadonas vendidas e das materias consumidas 	 7 -15.89009
Fomecimentos e services extemos 	 15 -99.627,98 -176.709,03
Gastos corn o pessoal	 18 -101038842 -1 005.735,20
Imparidade de inventeries (perdas / reversaes)
Imparidade de divides a receber (perdas / reversdes) 	 3 -200.999,51 -94.844,94
Provides (aumentos / redudes)
Imparidade de investimentos nao deprecieveis / amodizaveis (perdas 1 reverdes)
Aumentos / redudes de judo valor
Outros rendimentos e ganhos 	 18 30.788,26 19.767,69
Outros gastos e perdas	 19 -19.919,05 -15.218,90

Resuttado antes de depreclacOes, gastos de financiamento e Impodos 15.821,18 18.217,95

Gastos reverdes de depreciado e de amortized°	 17 -19.841,26 -15.938,27
Imparidade de investimentos deprecitweis / amortizaveis (perdas I revers6es)

Resulted° operaclonal (antes de gastos de finenclamento e Impostos) -3.820,08 2.279,68

Juros e rendimentos simileres obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resulted° antes de Impostos -3.820 08 2,279,68

Impost° sobre o rendimento do period° -1,74 -1718,58
Resulted° liquid° do perked° -3.821 82 563,10

0 Administrador	 0 Tien= Oficial de Cantos

R ose POC el A



0,00	 0,00

SOCIOHABITAFUNCHAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAPA-0 E.E.M.

DEMONSTRACÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

(Montane expressos em nos)

-

NOTAS

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimentos de dientes
Pagamentos a fomecedores
Pagamentos ao posses/

Calve swath pelas *parapets

Pagamento / recelomento do impost sobre o rendimenba
Outros recetaimentos / pagamentos

2010 2009

787.379,42
5170,19

-675.911,82

806.092,91
-7,33124 

-678.617,75

102297,41

-615,49
-30.799,62

120 193,92

-1.461,99
-112.944,21

Fluxos das actividades operacirmais [1] 70.882,30 5.737,72

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Pagamentos respetenteS a:

Actives fit:os tangiveis -31.296,74 -13.761,00
Actives intangiveis
Investimentos financeiros
Outros activos -31.298,74 -13.761,00

Recela mentos provenlentes de:

Actives fixes tangiveis
Actives intangiveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Subsidies ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos 0,00 0,00

Fluxos das actIvIdades de Investlmento 121 -31 298,74 -13.761,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTMDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos
Real zactes de capital e de outros instrumentos de capital prOprio
Cobertura de prejuizos
Doac5es
Outras operap5es de financiamento

fagamentos respeitantos a:

Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduoies de capital e de outros instruments de capital Pottery'
Outras operac6es de financiamento

Fluxos das actIvIdades de flnanclamento

anagio de raise e seus equivalentes E4H11121*[3]

feito das diferengas de ambits

aixa e seus equivalentes no Mice, do period*

aixa e seus equivalentes no fim do Mimi*

	

0,09 	 0,00

	

0,00	 0,00

	

39586,56	 -8.023,28

	

34.483,45	 42.508,73

4
	

74 069,01	 34.483,45

0 Administrador
	 0 Teethe° Oficial de Coatis
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SOCIOHABITAFUNCHAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAQAO E.E.M.

DEMONSTRACAO DAS ALTERACOES NO CAPITAL PROPRIO

NO PERiODO 2009

(Montantes expressos em Gums)

Outros	 Outras
AccOes	 instrumentos	 Ajustamentos Excedentes variacaes no	 Resultado	 Total do

Capital	 (quotas)	 de capital	 Premios de	 Reserves	 Outras	 Resultados	 em actives	 de	 capital	 liquido do	 capital
Notes	 realizado	 on5Prias	 preen 	 emisrao	 leoais	 reserves 	 transitados	 financeircs  revalorizacao	 praprio	 periodo 

Fostoria no IMMO do perlodo 2009 	 250.000,00	 2833,33	 25.499,98

Alteratcbes no Pent%to:
Pnmeira adoocao de novo referencial contabilistico

Grandes Repareaes	 -142.020,35
Alteraaes de political contabillsticas
Diferencas de conversto de dernonstraceles financeiras
Reelizactio do excedente de revalotizacão de actives finis tangiveis e intanoiveis
Variac6es dos excedentes de remrlorizacao de ada ge fixes tangiveis e intangiveis
AtustameMos por im postor diferidos
Efeito de aquisicao / alienaclo de parlicipadas
Outras atterac6es reconhecidas no capital prOprio:

Aplicaalo RL 2008 34,15	 307,39

34154
	

278.674,85
0,00
0,00
0,00

-142.020,35
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

-341,54	 0,00
0,00

U,UU
	

U,UU	 J4, lb	 U,UU -191.!12,90
	

U UU
	

U or/	 U,W 	 1	 , b

RimRedo liquid* do periodos

deSultacio integral

Operecees com detentores de capital no periodo
ReaRosettes de capital
Realizaates de premios de emissao
Dsltribuicks
Entractes pera cobertura de perdas
Outras oeeraates   

563,10 563,10    
1U        

0,00
0,00
0,00
0,00
0 00 
obo 499	 099	 U UU	 11 U0	 0 OU	 U,UU	 000	 0.00 	  0.00 --111:10-               

eosin° no nm ao penal* ma          IIII Ln II IP	 III       n	 I 01                 

0 Administrador	 0 Tecnico Oticial de Conte&

POSA 190C/IA



SOCIONABITAFUNCHAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO E.E.M.

DEMONSTRACAO DAS ALTERACOES NO CAPITAL PROPRIO

NO PERIOD() 2010

(Montanies expressos em ewes)

Notes
Capital
ar

&gees
(quotas)
pr6prias

Outras
instrumento)

de capital
prOpno

PrOmios de
emissao

Reserves
!wait

Outras
reserves

Resultados
transits

Ajustamentos
em activos
financeiros

Outras
Excedentes	 variac5es no

de	 capital
revelorizasáo	 prOprio

Resuttado
liquido do
Periodo

Total do
capital

Poslcao no /Maio do perndo 2010 10 250.000,00 2.887,48 -116.212,98 5e3,10 137.217,80
AtterepOes no penodo:

Primeira adopcio de novo referential contabilistico
0,00
0,00
0,00Atterao5es de politicas contabillsticas

D ifferences de converstro de demonstraceesfinanceiras
Realizacio do exceclente de revalorizacho de activcs fixes tanpNeis e intennivels
Veriacties dos excedentes de revalorizactto de aclivos finis tanplveis e intangiveis
Alustamentos por im posts diteddos
Otto de aquisictto 	 arienacao de perticipadas
Outras alter-6,0es reconhecidas no ca pital ',Mario,

Antics*, RL 2009
Reducão de Capital 10 -50.000,00

58,37 508,79 -563,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

-50.000,00
50, U,UU filet,19 U,UU U.UU	 U,uU -506,717—

Resulted° Oquldo 00 pen00o -3.821,82 -3.821,82
Klionna00 Integral -	 t121.81

Oponloaos corn detentoas do Capital no penoclo
Realizacnes de capital
Roan:epees de pramios de emissao
Detribuicaes
Entradas pare cobertura de perdas
Outras operact5es

0,00
0,00
0,00
0,00

00DU 000 000 0w UUU 000 ---0011- Uw O w
Pampa* no rim do perroao 2111U U,OU UU 11,01.1 -110/U0,10 ,UU 1100

0 Administrador

MW-

0 Monica Oficial de Contas
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SOCIOHABITAFUNCHAL - EMPRESA MUNICIPAL 
DE HABITACA-0 E.E.M. 

Anexo as demonstracees financeiras

em 31 de Dezembro de 2010

(Montantes expressos em euros)

IDENTIFICACAO DO CLIENTE

A Empresa Sociohabdafunchal — Empresa Municipal de Habitagao E.E.M. 6 uma Empresa Municipal, foi
constituida em 23 de Fevereiro de 2005 e tern a sua sede social no Edificio dos Pagos do Municipio, Largo
do Municipio.

A Empresa 6 detida pela Camara Municipal do Funchal, corn sede no Edificio dos Pagos do Municipio,
Largo do Municipio.

A Empresa tem como objecto social principal a promogao e a construgao de habitacao no Municipio do
Funchal, e a gestao social, patrimonial e financeira do patrimOnio habitacional do Municipio do Funchal

As demonstragOes financeiras anexas sao apresentadas em euros.

0 Administrador entende que estas demonstragOes financeiras reflectem de forma verdadeira e apropriada
as operagetes da Sociedade, bem como a sua posigao e desempenho financeiros e fluxos de caixa.

2 REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARACAO DAS
DEMONSTRACOES FINANCEIRAS

As demonstragOes financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposigbes em vigor em Portugal,
em conformidade corn o Decreto-Lei n° 158/2009, de 13 de Julho, e de acordo corn a estrutura conceptual,
normas contabilisticas e de relato financed° e normas interpretativas aplicdveis ao exercicio findo em 31
de Dezembro de 2010.

Adopcâo Dela primeira vez das Normas Contabilisticas e de Relato Financeiro ("NCRF")

A Sociedade adoptou as Normas Contabilisticas e de Relato Financeiro (`NCRF") pela primeira vez em
2010, aplicando, pars o efeito, a NCRF 3 — Adopcao pela Primeira Vez das Normas Contabilisticas e de
Relato Financeiro (NCRF). As NCRF foram aplicadas retrospectivamente pare todos os periodos
apresentados. A data de transigao 6 1 de Janeiro de 2009, e a Sociedade preparou o seu balango de
abertura a essa data, considerando as isencOes e exclusOes a outras normas existentes, permitidas pela
NCRF 3.



f4.7"
r- czpriS.-

A Sociedade alterou as demonstracees financeiras de 2009, preparadas e aprovadas de acordo corn
anterior referencial contabilistico em vigor em Portugal (Plano Oficial de Contabilidade — "POC"), de modo
a que estas sejam compardveis corn as referentes a 2010.
Reconciliacilo do capital pr6prio em 1 de Janeiro de 2009 (data de transic5o) e em 31 de Dezembro de
2009:

RECONCILIA9A0 DO CAPITAL PROPRIO	 8417—
Em 01-01-	 Em

2009	 31/12/2009
(data do Olti-

(data da	 MO
relato em

Rubrica 	 transicao)	 POC) 

Capital prdprio de acordo com o anterior referencial contabilistico 278.674,85 279.237,95

a) Grandes ReparacOes -142.020,35

Efeito fiscal
Ajustamento total ao capital prOprio 0,00 -142.020,35

Capital prOprio de acordo com as NCRF 278.674,85 137.217,60

Os efeitos, no balango em 31 de Dezembro de 2009, derivados da conversao das demonstragOes
financeiras preparadas de acordo corn o POC para as demonstrac6es financeiras re-expressas em
conformidade corn as NCRF, detalham-se como se segue:

31.12.2009

POC
Ajustamentos de
cotwersio para

NCRF
Outros	 NCRF

ACTIVO NAO CORRENTE
Activos Mos tangiveis 50.606,31 50.606,31
Activos intangiveis

Participastes financeiras - outros matodos
Activos por impostos diferidos

50.606,31 50.606,31

ACTIVO CORRENTE

Inventarios 629.21 629 21
Clientes 203.670,89 203.670,89
Adiantamentos a fornecedores -
Estado e outros entes ptiblicos 929,42 929,42
Accionistas/sOcios

Outras contas a receber 76.913,54 76.913,54
Diferimentos 142.122,20 (142.020,35) 101,85

Outros activos financeiros -
Caixa e depOsitos bancarios 34.483,45 34.483 45

458.748,71 (142.020,35) 316.728,36

Total do activo 509.355 02 (142.020,35)  	 367.334,67
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CAPITAL PROPRIO E PASSIVO

CAPITAL PROMO

Capital realizado 250.000,00

AccOes (quotas) prepnas

Outros instrumentos de capital prOprio

Reservas legais 2867,48

Outras resenas

Resultados transitados 25.807,37 (142.020,35)

Outras variacZes no capital prdprio

Resultado liquido do perlodo 563,10

Total do capital pr6prio 279.237,95 (142.020,35)

250.000,00

2.867,48

(116.212,98)
-

563,10

137.217,60

PASSIVO

PASSIVO NAO CORRENTE

Provis6es

Outros financiamentos obtidos
Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar

PASSIVO CORRENTE

Fornecedores 3.949,01 3.949,01

Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes pCiblicos 26.286,61 26.286,61

Accionistas/s6cios -
Financiamentos obtidos -
Outras contas a pagar 199.881,45 199.881,45

Diferimentos	 •
Outros passivos financeiros

230.117,07 230117,07

Total do passive 230.117,07 230.117,07

Total do capital prdprto e do passivo 509 355 02 (142.020,35) 367.334167

O efeito na Demonstracão de Resuitados do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2009 é detalhado
como se segue:

3/19



  

Exerciciofindo em 31 de Dezembro de 2009 
Ajustamentos de

FOC	 converslo pars	 Cutros	 ICRF
NOTRalatelTOS EGASTOS 

Vendas e servipos prestados 950 245,78 950.245,78
Substdios a explorapao 355.401,20 355.401,20
Ganhos / (perdas) imputados de subsidiaries, associadas e empreendimentcs conjunlos
Variacao nos inventarios da producao
Trabalhos para a ordure entilade
custos des mercadorias vendidas e das madras consurridas (14.688,59) (14.688,59)
Fornecirnentos e servipos externos (176.25504) (453,99) (176709,03)
Gastos corn o pessoal
imparidades de inventarios (perdas/revers6es)

(1.005.735213) (1.005 735,26)

Imparidades de divides a receber (perdastreversdes) (94.844,94) (94 844,94)
Provisoes (aumentosiredupdes)
Impardade de investimentos nao depreciaveistamodizaveis (perdas/reversdes)
Aumentosiredupdes do justo valor
Cutros rendimentos e ganhos 19767,69 19767, 69
Cutros gastos e perdas (7.108,89) (8.110,01) (15.218,90)

Resultado antes de depreciapdes, pastas de f inanciamento e impcstos 7 014,26 18.217,95
Gastos/reversCes de depreciapao e de amortaa.gao
imparidade de investmelitce deprecaveistamortizerveis (perdas/reversdes)

(15 938,27) (15.938,27)

Resultado operacbnal (antes de gastos de f Oancianento e Moots) (8.924,01) 2.279,68
Juros e rendimentce sergares obtidos
Juros e gastos sirniliares suportados (61470) 614,70
Resultados extraordinarios 11.818,39 (11.818,39)

Reauttado antes dein	 tos 2.27968 (11.203,69) 2.279,68
Impostos sobre o rendirnento do period° (1116,58) (1.716,58)

Resultado liquido do perlodo 563,10 (11.203,69) 563,10

PRINCIRAIS POISTICAS CONTABILISTICAS

As principals political contabilisticas adoptadas na preparacfio das demonstractes financeiras anexas sào
as seguintes:

3.1 Bases de apresentacão

As demonstracets financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das opera95es, a
partir dos livros e registos contabilisticos da Sociedade, de acordo corn as Normas Contabilisticas e de
Relato Financeiro.

3.2 Activos fixos taneiveis

Os activos fixos tangiveis encontram-se registados ao custo de aquisdo, o qual inclui o custo de compra,
quaisquer custos directamente atribuiveis as actividades necessitrias para colocar os activos na localiza95o
e condicão necessarias para operarem da forma pretendida e, quando aplicbvel, a estimativa inicial dos
custos de desmantelamento e remorilo dos activos e de restauractio dos respectivos locals de
instalactto/operagfio dos memos que a Empresa espera incorrer, deduzido de amortiza95es acumuladas.

Os activos fixos tanglveis correspondentes a equipamento administrativo e outros activos fixos encontram-
se registados ao custo de aquisictlo, deduzido das depreciacaes acumuladas.
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As depreciates sao calculadas, apOs o momenta em que o bem se encontra em condicaes de ser
utilizado, de acordo corn o matodo das quotas constantes, em conformidade com o periodo de vida
estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciacao utilizadas correspondem aos seguintes periodos de vida util estimada:

Bens	 Anos

Central TelefOnica 10
Computadores 3
Calculadoras 5
I mpressoras 3
Telefones 8
Mobiliario 8

As vidas (dais e inkodo de depreciacão dos Winos bens são revistos anualmente. 0 efeito de alguma
alteracão a estas estimativas a reconhecido prospectivamente na demonstracao dos resultados.

As despesas de manutencão e reparacao (dispéndios subsequentes) que Mkt sao susceptiveis de gerar
beneficios econOmicos futuros adicionais sao registadas como gastos no perlodo em que silo incorridas.

0 ganho (ou a perda) resultante da alienagao ou abate de um activo fixo tangivel a determinado como a
diferenca entre o justo valor do montante recebido na transaccao ou a receber e a quantia liquida de
amortizagaes acumuladas, escriturada do activo e a reconhecido em resultados no periodo em que ocorre
o abate ou a alienacao.

3.3 Imparidade de activos fixos tanoiveis

Em cada data de relato 6 efectuada uma revisit) das quantias escrituradas dos activos fixos tangiveis da
Empresa com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em
imparidade. Se existir algum indicador, 6 estimada a quantia recuperavel dos respectivos activos (ou da
unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensAo da perda por imparidade (se for o caso)

A quantia recuperavel do activo (ou da unidade geradora de caixa) consiste no maior de entre (i) o justo
valor deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na determinacao do valor de uso, os fluxos de
caixa futuros estimados sao descontados usando uma taxa de desconto que reflicta as expectativas do
mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos especificos do activo (ou da unidade
geradora de caixa) relativamente aos quaffs as estimativas de fluxos de caixa futuros nao tenham sido
ajustadas.

Sempre que a quantia escriturada do activo (ou da unidade geradora de caixa) for superior a sua quantia
recuperavel, 6 reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade 6 registada de imediato na
demonstracato dos resultados na rubdca de Perdas por imparidade", salvo se tal perda compensar um
excedente de revalorizacao registado no capital prOprio. Neste Ultimo caso, tal perda sera tratada como urn
decr6scimo daquela revalorizack.

A reversao de perdas por imparidade reconhecidas em exercicios anteriores a registada quando existem
evidOncias de que as perdas por imparldade reconhecidas anteriormente ja nao existem ou diminuiram. A
reversao das perdas por imparidade 6 reconhecida na demonstractio dos resultados na rubrica de
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"Reversees de perdas por imparidade". A reversão da perda por imparidade a efectuada ate ao limite da
quantia que estaria reconhecida (liquida de amortizacties) caso a perda por imparidade anterior nao tivesse
sido registada.

3.4 Inventarios

0 metodo de custeio dos inventarios adoptado pela Empresa consiste no custo medic).

3.5 Activos e passivos financeiros

Os activos e os passivos financeiros sao reconhecidos no balango quando a Empresa se toma parte das
correspondentes disposicOes contratuais.

Os activos e os passivos financeiros silo assim mensurados de acordo corn os seguintes criterios: (i) ao
custo ou custo amortizado e (ii) ao justo valor corn as alteracees reconhecidas na demonstracao dos
resultados.

(i )	 Ao custo ou custo amortizado

Sao mensurados "ao custo ou ao custo amortizado" os activos e os passivos financeiros que apresentem as
seguintes caracteristicas:

Sejam a vista ou tenham uma maturidade definida; e
Tenham associado um retomo fixo ou determinavel; e
Nao sejam urn instrumento financeiro derivado ou nao incorporem urn instrumento financeiro
derivado.

Nesta categoria incluem-se, consequentemente, os seguintes activos e passivos financeiros:

Clientes e outras dividas de terceiros

Os saldos de clientes e de outras dividas de terceiros silo registados ao custo deduzido de perdas por
imparidade. As perdas por imparidade silo registadas com base na avaliacao regular da existencia de
evidancia objectiva de imparidade associada aos creditos de cobranga duvidosa na data do Balanco. As
perdas por imparidade identificadas sao registadas por contrapartida de resultados, sendo
subsequentemente revertidas caso se verifique uma reducao na perda estimada, num perfodo posterior. 0
criterio utilizado para o calculo da imparidade e o cited() fiscal.

Caixa e depósitos bancarios

Os montantes incluidos na rubrica de -Caixa e depOsitos bancarios" correspondem aos valores de caixa,
depOsitos bancarios e depOsitos a prazo e outras aplicacees de tesouraria venciveis a menos de tits mesPs
e para os quais o risco de alteractlo de valor 6 insignificante.

Estes activos sac) mensurados ao Gusto.
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c)	 Fomecedores e outras dividas a terceiros

Os saldos de fomecedores e de outras dividas a terceiros silo registados ao custo.

(ii)	 Ao justo valor corn as alteragfies reconhecidas na demonstragão dos resultados

Todos os activos e passives financeiros não incluidos na categoria "ao custo ou custo amortizado" sao
incluidos na categoria "ao justo valor corn as alteracees reconhecidas na demonstracao dos resultados".

Tais actives e passivos financeiros sae mensurados ao justo valor, sendo as varia98es no respective justo
valor registadas em resultados nas rubricas "Perdas por reduches de justo valor e "Ganhos por aumentos
de justo valor".

Imparidade de activos financeiros

Os actives financeiros incluidos na categoria sae custo ou custo amortizado" silo sujeitos a testes de
imparidade em cada data de relate. Tais actives financeiros encontram-se em imparidade quando existe
uma evidencia objectiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos apes o seu
reconhecimento inicial, os seus fluxes de caixa futuros estimados sae afectados.

Para os actives financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a reconhecer
corresponde a diferenca entre a quantia escriturada do active e o valor presente na data de relate dos
novos fluxes de caixa futuros estimados descontados respectiva taxa de juro efectiva original.

Para os actives financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer corresponde
diferen9a entre a quantia escriturada do active e a melhor estimativa do justo valor do active na data de
relate.

As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica "Perdas por imparidade° no periodo em
que silo determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuicão pode ser
objectivamente relacionada corn um acontecimento que teve lugar ap6s o reconhecimento da perda, esta
deve ser revertida por resultados. A reversao deve ser efectuada ate ao limite da quantia que estaria
reconhecida (custo amortizado) caso a perda nao tivesse side inicialmente registada. A reversào de perdas
por imparidade 6 registada em resultados na rubrica sReveisftes de perdas por imparidade". Nile 6
permitida a revers.% de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital
pr6prio (mensurados ao custo).

Desreconhecimento de activos e passivos financeiros

A Empresa desreconhece activos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxes de
caixa expiram por cobranca, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses actives financeiros
e todos os riscos e beneficios significativos associados a posse dos mesmos.
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A Empresa desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigacão seja liquidada,
cancelada ou expire.

3.6 Radito

O redito 6 mensurado pelo justo valor da contraprestacao recebida ou a receber.

O redito proveniente da prestacho de servicos 6 reconhecido corn referenda a fase de acabamento da
transaccão/servico a data de relato, desde que todas as seguintes condicOes sejam satisfeitas:

0 montante do redito pode ser mensurado corn fiabilidade;
E provavel que beneficios econ6micos futuros associados a transaccao fluam para a Empresa;
Os custos inconidos ou a incorrer corn a transaccio podem ser mensurados corn fiabilidade;
A fase de acabamento da transaccaolservico a data de relato pode ser mensurada corn fiabilidade.

0 redito referente a multas, uma vez que existe uma grande incerteza na sua cobrabilidade, dado se tratar
de rendas sociais, 6 reconhecido no momento do recebimento.

3.7 Juizos de valor criticos e principals fontes de incerteza associadas a estimativas

Na preparacao das demonstraches financeiras anexas foram efectuados juizos de valor e estimativas e
utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de activos e passivos, assim como as
quantias relatadas de rendimentos e gastos do periodo.

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados corn base no melhor conhecimento
existente a data de aprovacao das demonstrace/es financeiras dos eventos e transaccOes em curso, assim
como na experlancia de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderao ocorrer situacães em periodos
subsequentes que, não sendo previsiveis a data de aprovacão das demonstraches financeiras, não foram
consideradas nessas estimativas. As afteractles es estimativas que ocorram posteriormente 6 data das
demonstrates financeiras sera° corrigidas de forma prospectiva. Por este motivo e dado o grau de
incerteza associado, os resultados reais das transaccOes em questa° poderao diferir das correspondentes
estimativas.

3.8 Especializacdo dos exercicios

A empress regista os seus rendimentos e gastos de acordo corn o principio da especializacho de
exercicios, pelo qual os rendimentos e gastos sfro reconhecklos a medida que sao gerados,
independentemente do momento do respectivo recebimento ou pagamento, corn excepgao as muttas
referidas na note 3.6. As diferencas entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes
rendimentos e gastos gerados seo registadas como activos e passivos.

3.9 Imposto sobre o rendimento

A Empresa encontra-se enquadrada no Regime Geral de Tributacho em sede de IRC, corn os seguintes
escalties:
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Materia Colectével — 0 a 12.500 — Taxa 10%
Materia Colectável — > 12.500 — Taxa 20%

O imposto sobre o rendimento do exercicio corresponde a soma dos impostos correntes corn os impostos
diferidos. Os impostos correntes e os impostos diferidos são registados em resultados, salvo quando os
impostos diferidos se relacionam corn itens registados directamente no capital pr6prio. Nestes casos os
impostos diferidos sac) igualmente registados no capital pi-0d°.

3.10 Subsidios a Exploraoão

Os Subsidios a exploragâo seo reconhecidos de uma forma sistemAtica durante os periodos necessarios
para GS balancear corn os gastos que 6 suposto compensarem. Os Subsidios que tem por finalidade
compensar perdas j6 inconidas ou que nifro tern custos futuros associados sao reconhecidos como
rendimentos do periodo em que se tomam recebiveis.

4 FLUXOS DE GAIXA

Para efeitos da demonstracilo dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui numer6rio, e depOsitos
bancarios imediatamente mobilizaveis (de prazo inferior ou igual a tits meses). Caixa e seus equivalentes
em 31/12/2010 detalha-se confomie se segue:

2010 2009

Numerario 412,42 147,04
Dep6sitos bancarios imediatamente mobilizaveis 73.656,59 34.336,41
Aplicac6es de tesouraria

74.069,01 34.483,45

5 A T1VOS FIXOS TANGIVEIS

Durante os exercicios findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 o movimento
ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangiveis, bem como nas respectivas depreciactles
acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:
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2010

Equipam.
administ.

Outros
activos fixos

tangiveis Total

Activos
Saldo inicial
Aquisicfies

84.247,28
12.056,46

10.553,09
1.581,81

94.800,37
13.638,27

Saldo final 96.303,74 12.134,90 108.438,64

Amortizagfies acumuladas
e
perdas por imparidade

Saldo inicial
Amortizacbes do exer-
cicio

38.230,12

18.132,74

5.963,94

1.508,52

44.194,06

19.641,26
Saldo final 56.362,86 7.472,46 63.835,32

Activos liquidos 39.940,88 4.662,44 44.603,32

2009

Equipam.
administ.

Outros
activos fixos

tangiveis Total

Activos
Saldo inicial
Aquisicfies

49.277,32
34.969,96

8.871,61
1.681,48

58.148,93
36.651,4.4

Saldo final 84.247,28 10.553,09 94.800,37

Amortizaceies acumuladas
e
perdas por imparidade

Saldo inicial
Amortizacfies do exer-
ciclo

23.789,06

14.441,06

4.488,73

1.497,21

28.255,79

15.938,27
Saida final 38.230,12 5.963,94 44.194,06

Activos liquidos 46.017,16 4.589,15 50.606,31

Os activos fixos tangiveis sào depreciados de acordo corn o metodo das quotas constantes, durante as
vidas titeis estimadas, mencionadas na nota 3.
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As depreciacOes do exercfcio, no montante de 19.641,26 (15.938,27 em 2009), foram registadas nas
seguintes rubricas:

• Gastos de depreciacão e amortizagão — 19.641,26 (15.938,27 em 2009) (Note 17)

6 IMPOSTOS SOE3RE 0 RENDIMENTO

Impostos Correntes

De acordo corn a legislacio em vigor, as declaracees fiscais estão sujeitas a revisâo e correccâo por parte
das autoridades fiscais durante um periodo de quatro anos (cinco anos para a Seguranca Social), excepto
quando tenham havido prejuizos fiscais, tenham sido concedidos beneficios fiscais, ou estejam em curso
inspeccOes, reciamagees ou impugnagOes, casos estes em que, dependendo das circunstancias, os prazos
são alargados ou suspensos Deste modo, as declarac6es fiscais da Empresa dos anos de 2007 a 2010
poderao vir ainda ser sujeitas a revisäo (adicionalmente 2008 para a Seguranca Social).

Impostos Diferidos

Nao foi reconhecido o activo por impostos diferidos, referentes as grandes reparacOes que transitam do
regime contabilfstico anterior, porque não se verifica a existencia razoavel de lucros fiscais futuros
suficientes para utilizer o activo por impostos diferidos.

A Empresa encontra-se enquadrada no Regime Gera! de Tributac.to em sede de IRC.

O Administrador da Empresa entende que as eventuais correcc6es resultantes de revis6es/inspeccOes por
parte das autoridades fiscais equelas declarac8es de impostos nâo terão urn efeito significativo nas
demonstracOes financeiras em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009

7 INVENTARIOS

Em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 os inventérios da Empresa eram detalhados
conforme se segue:

2010 	 2009 
Quantia	 Perdas por	 Quantia	 Quantia	 Perdas por	 Quantia

brute	 imparidade	 liquida	 brute	 imparidade	 liquida 
Materias Primes e

Subsidiaries 	 599,78	 599,78	 629,21	 629,21
599,78	 599,78, 	 629,21	 629,21
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Custo das mercadorias vendidas e das materias consumidas

kA0 custo das mercadorias vendidas e das materias consumidas reconhecido nos exercicios findos em 31 de
Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 6 detaihado conforme se segue:

2010

Mat. Primas
Saldo inicial 629,21
Compras 15.860,88
RegularizagOes 0,00
Saldo final 599,78
Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 15.890,09

2009

Mat. Primas
Saldo inicial 642,99
Compras 14.874,81
Regularizacees 0,00
Saldo final 629,21
Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 14.688,59

8 ACTIVOS FINANCEIROS

Categorias de activos financeiros

As categorias de activos financeiros em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 sao
detalhadas conforme se segue:

ACTIVOS FINANCEIROS

Disponibilidades:
Caixa e Dep6sitos Bancdrios

Activos financeiros ao custo:
Clientes
Outras Contas a Receber

2010 2009

Quantia
bruta

Perdas por
imparidade
acumuladas

Quantia
escriturada

liquida
Quantia

bruta

Perdas por
imparidade
acumuladas

Quantia
escriturada

liquids

74.069,01 74.069,01 34.483 45 34.483,45

74.069,01

731.822,21
68.032,54

0,00

581.636,90

74.069,01

150.185,31
68.032,54

34.483,45

584.308,28
76.913,54

0,00

380.637,39

34.483,45

203.670,89
76.913,54

799.854,75 581.636,90 218.217,85 861.221,82 380.637,39 280.584,43

805.891,22 581.836,90 224.254,32 818.791,73 380.637,39 238.154 34
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Clientes e outras contas a receber

Em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 as contas a receber da Empresa
apresentavam a seguinte composicdo:

2010 2009
QuaMia	 Quantia

Quantia	 Imparidade escriturada	 Quantia	 Imparidade escriturada
bruta	 acumulada	 liquida	 bruta	 acumulada	 liquida 

Correntes:
Clientes	 731.822,21 581.636,90 150.185,31 	 584.308,28 380.637,39 203.670,89
Outras contas a receber  68.032,54 	 0,00 68.032,54	 76.913,54	 0,00	 76.913,54 

	

799.854,75 581.636,90 218.217,85 	 661.221,82 380.637,39 280.584,43 

	

799.854,75 581.636,90  218.217,85 	 681.221,82 380.637,39 280.584,43

No decurso do exercicio findo em 2010, foram reconhecidas perdas por imparidade liquidas em dividas a
receber no montante de 581.636,90 (380.637,39 em 2009).

9 DIFERIMENTOS ACTIVOS

Em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 as rubricas do activo corrente "Diferimentos"
apresentavam a seguinte composiofio:

2010
	

2009

Assinatura DN 2011
	

195,00
Condom inios 2010
	

101,85

195,00	 101,85

INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPRIO 

Em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 o capital subscrito e realizado 6 detido a
100% pela Um:ma Municipal do Funchal.
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Reserva legal: De acordo corn a legislacão comercial em vigor, pelo menos 10% do resultado liquido anual
se positivo, tern de ser destinado ao refonpo da reserva legal ate que esta represente 20% do capital. Esta
reserva nao 6 distribuivel a nao set em caso de liquidacao da empresa, mas pode ser utilizada para
absorver prejuizos depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital.

Em 31 de Dezembro de 2010 a Reserva Legal ascendia ao montante de 2.923,79.

No decurso de 2010, a Sociedade reduziu o Capital Social em 50.000,00, conforme aprovagao em
Assembleia Municipal de 30.03.2010.

PASSIVOS FINANCEIROS

Em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 as rubricas de "Fornecedores" e de "Outros
passivos financeiros" apresentavam a seguinte composicao:

2010 2009

Fomecedores
Fomecedores, conta corrente 5.830,76 3.949,01

5.830,76 3.949,01
Outros passivos financeiros

Accionistas/S6cios 50.000,00
Outras Contas a Pagar 175.407,39 199.881,45

225.407,39 199.881,45

231.238,15 203.830,46

12 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES. ADIANTAMENTOS  A
FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR

Em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 a rubrica de "Outras contas a pagar"
apresentava a seguinte composicao:

2010 2009

Outros Contas a Pagar
Outras contas a pagar 32.996,48 37.614 ,71
Acrtscimos de gastos 138.023,66 138.360,84
Fomecedores de InvestimeMo 4.387,25 23.905,80

175.407,39 199.881,45
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13 ESjppOLOUTROS ENTES PUBLICOS

Em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 tie Dezembro de 2009 as rubricas de °Estado e outros entes
pUblicos" apresentavam a seguinte composioào:

Activo Passivo Activo Passivo

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas 1.543,17 929,42
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 8.460,70 9.203,00
Contribuic8es para a Seguranga Social e Outros 16.133,50 17.083,61

1.543,17 24.594,20 929,42 26.286,61

14 REDITO

redito reconhecido pela Empresa em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 6
detaihado conforme se segue:

2010	 2009

Bar 24.667,35 23.076,66
Rendas 934.706,92 927.169,12

959.374,27 950.245,78

redito reconhecido no exercicio compreende o arrendamento habitacional e social, bem como 0
fomecimento de refeicães ligeiras Qanche) atraves do bar existente nas instalacties da Sociedade.

r6dito das multas 6 reconhecido no momento do recebimento. Em 31.12.2010, o montante ascendeu a
9.934,51.

Relativamente aos subsidios de exploraoào reconhecidos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de
Dezembro de 2009 detalham-se da seguinte forma:

2010

Subsidio
Montante

total
Montante
recebido

Montante	 R6dito
por receber do periodo

Subsidios 8 exploragito:
CMF 350.000,00 283.333,33 66.666,67 350.000,00
Institute Emprego 22.233,70 22.233,70 0,00 22.233,70
Juntas Freguesia 250,00 250,00 0,00 250,00

372.483,70 305.817,03 66.666,67 372.483,70
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2009

Subsidio
Montante

total
Montante
recebido

Montante
per receber

Redito
do periodo

Subsidios a explorack:
CMF 350.000,00 275.000,00 75.000,00 350.000,00
Institute Emprego 3.882,45 3.882,45 0,00 3.882,45
Juntas Freguesia 1.250,00 1.250,00 0,00 1.250,00
ASA 268,75 268,75 268,75

355.401,20 280.401,20 75.000,00 355.401,20

15 FORNECI ENTOS E SERVICOS EXTERNOS

A rubrica de Womecimentos e services extemos" nos exercicios findos em 31 de Dezembro de 2010 e em
31 de Dezembro de 2009 6 detalhada conforme se segue:

2010 2009

Trabal hos Especial izados 23.880,60 19.915,20
Publicidade e Propaganda 1.874,71 1.399,24
Vigilancia e Seguranga 654,22
Hononfirios 12.158,63 9.640,20
Conservacão e Reparacão 6.974,12 95.524,43
Servicos Bancarios 726,89 453,99
Ferramentas e Utensilios desg. Rapid° 516,56 520,34
Livros e Documentaclio Monica 545,59 37,89
Material de EscritOrio 7.264,25 8.446,93
Outros Materials 121,28
Electricidade 179,13 162,96
Combustiveis 5.334,84 4.961,16
Deslocacees e Estadas 374,82
Outras Deslocagees 8,00
Rendas e Alugueres 518,03 1.115,45
Comunicacao 20.510,79 16.519,01
Seguros 408,48 199,27
Contencioso e Notariado 1.696,50 1.299,80
Limpeza Higiene e Conforto 3.671,38 3.062,11
Outros 12.863,38 12.796,83

99.627,98 176.709,03
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16 GASTOS  COM 0 PESSOAL

A rubrica de tastos corn o pessoar nos exercicios findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de
Dezembro de 2009 é detalhada conforme se segue:

2010 2009

Remuneracaes dos entalos socials 82.583,57 150.52129
Remuneragees do pessoal 805.538,59 736.487,34
Encargos sobre remuneracOes 121.821,26 118.015,23
Outros 445,00 711,40

1.010.388,42 1.005.735,26  

17 DEPRECIA ()ES 

A decomposicitio da rubrica de "Gastos / revers/es de depreciacâo e de amortizacito" nos exercicios findos
em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 é conforme se segue:

2010	 2009
Activos fixos tangiveis (Nota 5) 	 -19.641,26	 -15.638,27

8 0 ITROS REND1MENTOS E GANHOS

A decomposicao da rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" nos exercicios findos em 31 de Dezembro de
2010 e em 31 de Dezembro de 2009 é conforme se segue:

2010 2009

Outros Rendimentos
CorreccOes relativas a anos anteriores 15.168,00 438,75
Multa - Rendas 9.934,51 12.559,59
Rendas Inquilinos CMF 1.133,23 5.244,69
Obras Predios Inquilinos 3.023,99 0,00
Estragos 1.500,00 0,00
Outros 28,53 1.524,66

30.788,26 19.767,69
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A decomposicao da rubrica de *Outros gastos e perdas* nos exercicios findos em 31 de Dezembro de 2010 	 1A-

19 OUTROS GASTOS E PERDAS

e em 31 de Dezembro de 2009 6 conforme se segue:

2010 2009

Impostos 5.811,18 7.108,89
CorreccOes relativas anos anteriores 13.721,14 5.123,44
Juros de More 10,50 160,71
Outros 378,23 202,76
Multas Fiscais 0,00 2.623,10

19.919,05 15.218,90

20 PARTES RELACIONADAS

A Empresa 6 detida em 100% pela Camara Municipal Funchal corn sede no Edificio dos Pacos do
Municipio, Largo do Municipio, sendo as suas demonstragOes financeiras consolidadas na referida
entidade.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 31 de Dezembro de 2009 a Empresa apresentava os seguintes saldos com
pries relacionadas:

2010

Contas a	 Contas a	 Subsidio
receber	 pagar	 a

correntes	 correntes	 Explora-
gao 

Empresa-mae (CMF) 66.666,67	 918,87	 350.000,00  
66.666,67	 918,87	 350.000,00

2009

Contas a	 Contas a	 Subsidio
receber	 pagar	 a

correntes	 correntes	 Explora-
cao 

Empresa-mile (CMF) 75.000,00 582,99	 350.000,00         
75.000,00	 582,99	 350.000,00 
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21 DIVULGA OES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

21.1 Honordrios facturados pelo Revisor Oficial de Contas:

Os honorerios facturados no exercicio de 31 de Dezembro de 2010 pelo Revisor Oficial de Contas
relacionados corn a Revisao legal de contas anuais ascenderam a 2.450,00 correspondendo a 50% do total
dos honorarios contratados.

O detalhe dos honordrios do Revisor Oficial de Contas facturados e reconhecidos nos periodos de 2010 e
2009 apresenta-se da seguinte forma:

2010

Natureza Honorarios

Facturados

Efeito
Periodiza-

Total

Revisao Legal Contas 2.450,00 2.450,00 4.900,00

2009

Natureza Honorarios

Facturados

Efeito
Periodiza-

gao

Total

Revisio Legal Contas 	 0,00	 5.000,00	 5.000,00

21.2 Divides em More

Em 31 de Dezembro de 2010, nao existem divides em more ao Estado e Outros Entes PUblicos.

22 ACONTECIMENTOS APOS A DATA DO BALANCO

22.1 Apes a data do balanco ate a presente data, na p ocorreram factores relevantes a registar.

22.2 0 Administrador Unico autorizou a emissao das DemonstractSes Financeiras a 28 de Margo de 2011.

0 Administrador
	

0 Tecnico Oficial de Contas

R OSA RGCHA 
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