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BALANçO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2O2t

Licenciado a: Za,canas da Silva, Gab. Contab. Lda,
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DEMONSTRAçÃO RESULTADOS pOR NATUREZA DE 2O2L

ontan tes ressos em EURO

RUBRICAS NOTAS
PERíODOS

2021 2020

RÊNDIMENTOS E GASTOS

Vendas e seniços prestados.............

Subsídios, doações e legados à exploração

Custo das mercadoriãs r,endidas e das matérias consumidas.....

Fomecimentos e serviços extemos..........

Gastos com o pessoal.....

Outros rendimentos...

Outros gastos...........

Resultados antes de depreciações, gastos de ftnanciamênto e impostos

Gastos/rer,ersões de depreciação e de amortização.

Restlltado operacional (antes de gasios de Íinanciamento e imposlos)

Juros e gastos similares suportados......

Resultado antes de imposÉos

lmposto sobre o rendimento do periodo..

Resultado líquido do período
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DEMONSTRAçÃO RESULTADOS pOR FUNçõES DE 2O2t
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DEMONSTRAçÃO tNDtVtDUAL DAS ATTERAçÕES OOS FUNDOS

PATRIMONIAIS EM 2O2L
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DEMONSTRAçÃO DOS FLUXOS DE CATXA DE2O2L
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ANEXO

L. lntrodução

A "Casa do Povo de São Roque " é uma associação sem fins lucrativos, IPSS constituída em 1

de abril de 2004, com sede em "à estrada Comandante Camacho de Freitas, ne 807 9020-155

São Roque , Funchal. Tem como atividade Principal a "Outras atividades associativas" CAE

94995.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2O2t as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das

operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma

Contabilística e de Relato Fínanceiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL)

aprovado pelo Decreto-Lei n.e 36-A/2Ott de 9 de Março. No Anexo ll do referido Decreto,

refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto

por:

e Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);

o Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) - Portaria n.s 105/2011 de 14 de

Março;

o Código de Contas (CC) - Portaria n.s 106/20LL de 14 de Março;

o NCRF-ESNL - Aviso n.s 6726-8/2011 de 14 de Março; e

o Normas lnterpretativas (Nl).

O Sístema de Normalização Contabilística foi alterado em 29 de julho de 2015, com a

publicação do Aviso n.e 8256/2015, com aplicação ao exercício iniciado em 0L de janeiro de

2016.

3. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações

Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das

Demonstrações Financeiras (BADF)

8
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3.2 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar

no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir

consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este

pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeíro, mas sim à manutenção

da ativídade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.3 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram

(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura

conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo

registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os

quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os

correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas

"Devedores e credores por acréscimos" (Notas 12.6) e "Diferimento.s,, (Nota 12.1)

3.4 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da

apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando

ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas

e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante

para os utentes.

3.5 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade

dependente da quantifÍcação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou

inexatidão influenciarem as decísões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas

demonstrações financeiras influenciarem. ltens que não são materialmente relevante para

justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser

materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

9
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3.6 Compensação

Devido à importância dos ativo e passivos serem relatados separadamente, assim como os

gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.7 lnformação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgava, nas Demonstrações Financeiras, com respeito

ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas

contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao

longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas

contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas,

tendo em conta:

a) A natureza da reclassificação;

b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e

c) Razão para a reclassificação.

3.8 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.8.1 Activos Fixos Tangíveis

Os "Activos Fixos Tongíveis" encontram-se registados ao custo de aquisíção ou de produção,

deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou

produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente

atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição

necessárías para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos

de desmantelamento e remoção dos Activos e de restauração dos respetivos locais de

instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entídade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu

justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na

contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são

registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de

gerar benefícios económicos futuros adicionais

k/
K
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As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo

método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com

o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

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

encontra na tabela abaixo:

Yr./

À

*

Equipamento Básico

Equipamento Transporte

Equipamento Administrativo

4-8 anos

4 anos

8-10 anos

A Entidade revê anuaÍmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor

residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela

diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo

que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros

rendimentos" ou "Outros gastos" .

3.8.2 lnstrumentos Financeiros

Os ativos financeiros, os passivos financeiros ou os instrumentos de capital próprio são

reconhecidos apenas quando a entídade se constituí como uma parte das disposições

contratuais do empréstimo.

Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa

resultantes do ativo financeiro expiram, ou quando se transfere para outra parte todos os

riscos significativos e benefícios relacionados com o ativo financeiro.

Os passivos financeiros são desreconhecidos quando os mesmos se extinguem, ou seja,

quando a obrigação estabelecida no contrato seja liquidada, cancelada ou expire.

Outros ativos financeiros

Os Outros ativos financeiros são mensurados ao justo valor, de acordo com a informação

disponibilizada pela entidade gestora do Fundo.

LL
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Rédito e regime do acréscimo

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela venda e

prestação de serviços decorrentes da atividade normal da empresa. O rédito é reconhecido

líquido de impostos, abatimentos e descontos, na data em que ocorrem as respetivas vendas e

prestação de serviços.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido desde que todas as seguintes condições

sejam satisfeitas:

Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;

A Empresa não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;

O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade;

É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Empresa.

Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fÍabilídade.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de

acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam

satísfeitas:

O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade;

É provável que benefícíos económicos futuros associados à transação fluam para a Empresa;

Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade;

A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.

O rédíto de juros é reconhecído utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável

que benefícios económicos futuros fluam para a Empresa, e o seu montante possa ser

valorizado com fiabilidade.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica uCaixa e depósitos boncários" incluí caixa e depósitos bancários de curto prazo que

possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuaçôes de valor.

v/
X
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Outras Dívídas a pasar

As dívidas registadas em "outros contos o pagal'são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.8.3 Fundos Patrimoniais

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os "Fundos Patrimoniois" são compostos por:

o fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;

o fundos acumulados e outros excedentes;

e subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal

aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.8.4 Estado e Ou$os Entes públicos

Nos termos do n.s 1 do art.e 10 do Código do lmposto sobre o Rendimento das pessoas

Coletivas (CIRC) estão isentos de lmposto sobre o Rendimento das pessoas Coletivas (lRC):

a) "As pessoos coletivas de utilidade púbtica administrativa;

b) As instituições partìculores de solidariedade social e Entidades anexos, bem como as

pessoas coletivos àquelas legalmente equiparados;

c) As pessoos coletivas de mera utitidade pública que prossigam, exclusiva ou

predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, ossistêncio, beneficência,

solidariedade social ou defesa do meio ambiente.',

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar o qual

corresponde às tributações autónomas sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88e do

clRc.

As declarações físcais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor,

durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social,) exceto quando

estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das

circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da

Entidade dos anos de 2oL7 a 2020 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

ktL
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4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram

conta bilísticas.

quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas

5. Activos Fixos Tangíveis

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

escriturada no início e no fim dos períodos de 2021 e de 2020, mostrando as adições, os

abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com

o seguinte quadro:

2228,70 10 685,75 27 500,00

2228,70 7 038,ô7 6 371

4 050,3í

í4 736,06

1343,77

? 228,7n

2228, I 947,39 16 283,86 10 000,03

OlJanlras hn rlas eqnrltr rrâdas

En 31112i2021 :

Depreciações

Adiçoes

Ouantias brutas escrituradas

] Quantias líquidas
i escrìluradas

Em311122020 1
Depreciações e perdas por
imparidade acumuladas

Depreciações

Adições

I Quantias brutas escrituradas

Total
EquipamentoAtivos fixos tangíveis

básico

Quantias líquidas
escrituradas

Depreciaçôes e perdas por
rmparidade acumuladas

Em Ol iO j ;2020 ; Deprecraçoes e perdas por
rmpaÍtdade acunruladas

, Quantias líquidas
escrituradas

Edifícios e
outras

construções

Equipamento' Equipamento
transporte administrativo

L4
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{-6. INVENTÁRIOS

Em 31 de Dezembro de 2O2I e de 2020 o custo das matérias primas vendidas e consumidas foi

o seguinte:

7. Rédito

1123,23 I335,39

CMVMC

Compras

2021

Movimentos
2020

, IVlatérias prirnas subsidiárias e de
I consumo

Matérias primas subsidiárias e de
consumo

Para os períodos de 2021, e 2O20 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Prestacões de servicos:

8. Subsídios do Governo

Total

Prestação de servrços

TotalTotal
lr'lercado lnterno

Vendas e Prestação de Serviços
2021

Mercado lnterno

2020

Secretaria Regional da Agricultura

Irrstituto Segurança social

lnstituto Enrprego

Secretaria Regional da jnclusão e assuntos sociais

Subsídios do estado e outros entes públicos:

2020Subsídios à Exploração 2021

Para os períodos de 2o2r e 2o2o foram reconhecidos os seguintes subsídios

9. lmposto sobre o Rendimento

O imposto corrente contabilizado, no montante de L54,79 €, corresponde ao valor esperado a

pagar referente a tributação autónoma sobre algumas despesas.

15
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10. Benefícios dos empregados

Os órgãos dÍretivos da Entidade não auferem qualquer remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 3L/12/2021 foi de 11 e em 3I/IZ/ZO2O

foi de 14.

os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

11. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei

534180, de 7 de Novembro.

14,700/o 14,7ïVo

(2 032,ee) 1281,29

28U,15 395,07

0,03

14,85 46,87

621,57

1U,79

420,00

916,83

Prejuízos Fiscais a Abater

Despesas não devidamente docunrentadas

Lucro Tributável

Correçáo de saldos

lmposto sobre o rendimento do exercício

CorreçÕes relacionadas cont exercícios anteriores

A acrescer

2020

RGT

2021

RGT

Juros de mora

]91a oe lmqgsto

Resultados antes impostos

26988,42

I 409,30

2920,79

Gastos com o Pessoal

Remuneraçoes ao pessoal

Outros gastos com o pessoal

Seguros de acidentes trabalho

Encargos sobre remunerações

2021 2020
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Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

Dando cumprimento ao estabelecído no Decreto-Lei 4LL/91,, de 17 de Outubro, informa-se

que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos

prazos legalmente estipulados.

12. Outras lnformações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são

divulgadas as seguintes informações.

12.1 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2027 e 2O2O, a rubrica " Diferimento.s" englobava os seguintes saldos:

L2.2 Outros Ativos Financeiros

A Entídade detinha, em 31 de Dezembro de 2027 e 2020, investimentos nas seguintes

entidades:

12.3 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixo e Depósitos Boncários", a 31 de Dezembro de 2O27 e 2020, encontrava-se

com os seguintes saldo:

V/x
+

1 791,65 1 103,47

67,95Outros custos

Seguros

Gastos a reconhecer:

DIFERIMENTOS - Valores Ativos
31112t2021

Corrente

31t122020

Corrente

FCT - Fundo compensação salarial

Outros investimentos financeiros

lnvestimentos Financeiros 31112t2021 31t12t2020

173 592,79 61 666,16Depósitos à orderr

Total

NumerárioCaixa

Depósitos
bancários

L7
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Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021

12.4 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações

Resultados transitados

Outras variaÇões capitais próprios

12.5 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" nos períodos de 2O2I e ZO2O está dividida da

seguínte forma:

33 695,49 21673,11

364,46 12022,38

Total

Aplicação resultado líquido do período anterior

Saldo lnicial

Resultados Transitados 31112i2021 31i12t2020

32378,U

Total

Subsídio ao lnvestimento ISSÍ\,1 20i2021

Subsídio ao lnvestimento SRA 217 12021

Subsídios

Saldo lrricial

Outras Variações no Capital Proprio 31t12t2020, 31112t2021

Total

Segurança Social

lmposto Rendimento Pessoas Singulares

lmposto Rendimento Pessoas Coletivas

VALORES PASSIVOS 31112t2021 31112t2020

18
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Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de2O2L

12.6 Outros Créditos a receber

A rubrica "outros créditos o recebef' em 2o2t e 2o2o desdobra-se da seguinte forma

O valor contabilizado na rubrica outros devedores e credores do montante de 25.567,04 euros

3'32L,32 euros correspondem ao valor a receber do lnstituto de emprego da RAM e 11 537,50

euros ao valor a receber referente ao subsídio SRA Funcionamento e de iniciativas.

12.7 Fornecedores

A rubrica "Fornecedores " em 202]- e 2020 desdobra-se da seguinte forma:

12.8 Outros passivos correntes

A rubrica "outros passivos correntes " em zo2! e 2o2o desdobra-se da seguinte forma

12.9 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro

de 2027 e de 2020 , é analisada como se segue:

25567,M 3 468,87

684,68

Totâl

Fornecedores - saldo devedor

Outros devedores e credores

Valores Ativos
31112t2021

Corrente

31t12t2020

Corrente

Total

Fornecedores c/c

Fornecedores - Valores Passivos 31112t2021 31!12t2020

Clientes - saldo credor

Pessoal

Outros devedores e credores

Credores por Acréscimos

Fornecedores de investimentos

Valores Passivos
31t12t2021

Corrente

31t12t2020

Corrente

19
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Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2A2L

13 033,63 17 622,99

3 868,93

10 018,74 12 161,11

I 402,27 11 038,33

44,00 6,00

2915,45 7 065,02

10 891,35 11 625,45

I 19 975,30 85 856,59

Fornecimentos serviços exiernos

Trabalhos especializados

Serviços diversos

Energia e fluidos

MateÍrais

Outros serviços especializados

Conservação e reparação

Honorários

PublicÌdade

2021 2020

t2.L0 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e gqnhos" nos períodos de 2O2L e 2020, é analisada como

se segue:

Lz.Ll Outros gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdos" nos períodos de 2021 e 2020, é analisada como se

segue:

Outros Rendimentos

Rendimentos e ganhos em ativos financeiros

Total

Outros

lmputação de subsídios para investimentos

Correçoes relativas a exercícios antenores

2021 2020

Total

Ouiros Gastos e Perdas

Correções relatìvas exercícios anterrores

Gastos e perdas em investimentos financeiros

lmpostos

2021 2020Outros Gastos
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12.12 .Gastos/reversões de depreciação e de amortização

A rubrica de "Gastos/reversões de depreciação e de omortìzação" nos períodos de 2021 e 2O2O

, é analisada como se segue:

t2.!3. Resultados financeiros

A rubrica de "Resultados financeiros " nos períodos de 2027 e 2020, é analisada como se

segue:

13. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas

Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2021.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram

outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de ZO2L foram

aprovadas pela Direção em 10 de março de2O2l.

Funchal, 25 de fevereiro de 2022

O Contabilista Certificado A Direção

í/h.

'l u3,77 564,9s

6 875,00

1 599,29

Gastos depreciação e amortização

Ativos fixos tangíveis:

Total

Equipamento administrativo

Equipamento transpoÌ1e

Equipanrento básico

2Q21 2020

Resultados íinanceiros

Outros gastos perdas de financiamento

Total

2021 2020

&J' W*çq l;
ü*e 'ü04y qmk*ülrfr*'afrio
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ANEXOS I

neplnrtcÃo poR cENTRo DE cusros

DEMONSTNNçÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
31t12t2021

CASA DO POVO GERAL

Montantor êxp.sssog êm EURO

RUBRICAS NOTAS
penÍooos

2021 2020

31 750,00

(33 426,26)

(38 s20,21)

17 671,26

(1 187,43)

5ô 126,52

(23 163,6í)

(20 500,70)

(o,27)

(23712,U: 12 461,94

(1 371,36)

(25 084.00ì 12 461.94

(6,4e)

(25 090.49) 12 461,,94

(154,7g',i, (e16,83)

(25 215,261 íí 5/+5,íí
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DEMONSTRAçÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
31t12t2021

GASTRONOMICA

Montantes expressos êm
EURO

DEMONSTRAçÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
3111212021

cuRsos

DEMONSTRAçÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
31t12t2021

PORTO SANTO

RUBRICAS NOTAS PERíODOS

2021 2020

RENDIMENTOS E GASTOS

Fornecimentos e serviços
externos...........

Resultados antes de depreciações, gastos de Íinanciamento e impostos

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período

(378,36)

(378.36ì

í378.36)

(378.36ì

(378.36ì

RUBRICAS NOTÂS
PERÍODoS

2021 2U20

RENDIMENTOS E GASTOS

Subsidi6, dmções e legados à exploração

Fm6ímentos e senìços extemos.,,---.........

Gastc com o pës€|..........,.........-...

OutG Gndimmtos

Resltadoa antes de depreciações, gas{os de financiamÊnto e

Resltado opèracional (antes de gas*os de financiamento ê im

Resltado antes dê

Re$ltado líquido do

(''t 928,42)

5,U

(1 e23,08)

í 923.08)

(í 923,08)

ít 923,081



DEMONSTRAçÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
31t12t2021

CENTRO DE DIA

M ontan Ìes rêssos em EuRo

M ontanteg GM EURO

PERÍODOSRUBRICAS NOTAS
2021 20,20

3

3

3

rendimentos.......

Reerltados antes de deprêciaçõeq gaÍos de financíamênto e

Resltado operacional (antes de gaíos de financiamento e impostos)

Resltado antes de

Resültado líquido do

RENDIMENTOS E GASTOS

RUBRIC^AS NOTAS PERÍODOS
2021 2020

12 500,00

124 AU,57

(1 123,23)

(35 803,68)

(1O0 í77,35)

1231,A3

(1 736,40)

15 293,00

149 401,'12

(6 800,79)

(80 894,16)

(e4 132,60)

20 353,65

(61e,33)

QU.26\ 2 600,89

(10 e37,5e) (e 03e,24)

(1 1 091,85) (6 438.3s)

(8,36) (46,87)

(11 100.21ì 6 4A5.22)

(1í í00,21ì (6 485,22ì

DEMONSTRAçÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
31t12t2021



KfF.A.R.O.L
M ohlãntês resgos em EURo

RUBRICAS NOTAS PERiODOS

2021 2020

RENDIMENTOS E GASTOS

doaçôes e lêgâdos à exploração

Custo das mercadorias wndidas e das matérias consumidas......
Fomtrimentos e se^,iços extemos........,....

Outr6 Íendimentos......,.,...,,...._

Resltados antes de depreciaçõest ga$os de Íinanciamento e

Resltado operacional (antes de gaslos de financíamento ê impoíos)

Restltado antes de im

Resültado líquido do

79 946.04

(91 792,26)

19 507.í3

35 032,00

(1 534,60)

(33 517,O2)

7 660.91 fi 9.62ì

7 660,91 (1 9,62)

7 660,91 (1 9.62)

7 660.91 (19.62ì

DEMONSTRAçÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
3111212021

F.E.A.S.

RUBRICAS NOTAS PERíODOS
2021 2020

RENDIMENTOS E GASTOS

Subsídios, doações e legados à exploração
Fomecimentos e serviços
extemos....
Gastos com o

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos

Resultado operacional (antes de gastos de Íinanciamento e
impostos)

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período

14 000,00

(5 493,92)

(751,05)

14 000,00 $ 244.97\

14 000.00 (6 2M.s7\

14 000.00 (6 244.97\

14 000.00 $ 244.971
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+DEMONSTRAçÃO tNDtVtDUAL DOS RESULTADOS pOR NATUREZAS

31t12t2021

CASA ESPERANçA

DEMONSTRAçÃO tNDIV|DUAL DOS RESULTADOS pOR NATUREZAS
31-12-2021

POLO EMPREGO

itontântes ex reEaos em €uRo

r€3so3 am EURO

RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS

2021 2020

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e seniços pÍestados

Subsidios, doações e legados à exptoração

Fomecimentos ê seniços extemos...,,.,..,.,..

Re$ltados antes de depreciaçõeq gaslos de financiamento e impodos

Resltado operacional (antes de gasÍos de financiamento e impostos)

Re$ltado antes de lmposlos

Re$ltado líquido do período

7 500,00

(899,es1

6 600.05

6 600,05

6 600,05

6 600,05

RUBRICAS NOTÁS PERíODOS
20.21 2o.2íJ

RENDIMENTC)S E GASTOS

Subsidios, dcçõês ê legados à exploEção
Fom@imêntos 6 seNiços extemos,,..........
Gast6 com o pessoal..........

Re$ltados antes de depíeciações, gastos de lÌnanclamento € lmposaos

Resltado opeEçional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Reeltado antes de impostos

Resltado líquldo do período

21 079,75
(227,s2l

(14 955,4A)

5 496 75

5 496,75

5 a96.75

5 A96-75
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ANEXOS II
REPARTTçÃO POR FUNçõES

CASA DO POVO GERAT

GASTRONóMICA

cuRsos

RUBRICAS

49 421,26 56 126,52

12 461,94

090,49) '12 46',1

e seniços prestados.........

lmposto sobre o rendimento do período...

cional ntêsopera de stos de(a ga financiame ento impo$os)

Custo das r,endas e dos seruiços prestados
Rêsultado Bruto

rendimentos:
Gastos

de fi nanciamento liquidos
do antes de impoíos

11

RUBRICAS

e sêniços prestados..........
das \,endas e dos serviços prestados

Bruto
rendimentos:
Gastos

Gastos dê
operacional (antes dê gâsÊos de ffnânciamento e impostos)
fnanèiamento lìquidos

R€sultado antes dê impostos
lmposto sobre o rendimento do período......,......

GASTRONOMICA
20211 20ao

:l
(378.36ì

:l
(378,36)

:l
(378,36)

I í37n 3Aì

RUBRIGAS
2í12,1 2020

e seniços prestadôs..........
das \êndas e dos senigos prestados

Bruto
OutÍos rendimentos:
Outros GastG
Resarltado operaclonal (antês de gastos de fnanciamento impoSos)

de financiamento tiquidos
Resriltado antes de im postos
lmposto sobre o rendimento do período,........

5,U
H O2A 

^2\(1 923,08)

(í 923,08)

í1 923_08ì
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UYPORTO SANTO

PORTORUBRICAS

3

870,60

3

Resltado Bruto
Outros rendimentos:
Oulros Gâstos
Resültado operacional (antes de gasios de lïnanciamento e impostos)
Gastos de financiamento líquidos

e seniços prestados..
dasCusto e\êndas dos seruços prestados

Resültado antes de lmposlos
lmposto sobre o rendimento do período.....

3

CENTRO DE DIA

F.A.R.O.L

F.E.A.S

RUBRICAS

12 500, 15 293,00

11 376,
126 '169 754,77

a 492,2

438,

(11 í00,21) (6

Vendas e seniços prestados.......................
Custo das Endas e dos seNiços prestados
Resltado Bruto

sobre o rendimento do período......

de(antes de fi nclamêgasÍos nto e mpostos)
de

rendimentqs:
Outros Gastos
Rêsltado operaeional

linanciamento liquidos
antês dè impostos

RUBRICAS

99 453,17 35 032,00

7 (í

Vendas e seniçc prestados................... -...
Custo das rendas e dos seniços prestados .
ResJltado Eruto

sobre o rendimento do peíodo......

Resltado degastos financiamento tme postos)
de

rendimentos:
Gastos

opêracional (antes de
financiamento liquidos
antes de lmpoíos

RUBRICAS

14

14 000, (6

14

e seniços prestados...........

Resultado operaclonal (antes de ga€tos de financlamento e lmpostos)
Gastos de financiamento liquid6
Resultado antes de lmposios

sobre o Íendimento do período....-.

das Endas e dos sen,iços prestados
Bruto

rendimentos:
Gastos
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POIO EMPREGO

RUBRICAS

e seniços prestados...
dâs dose\,cndas prestadossen/iços

dêgasos financiame nto lmpostos)
de

sobre o rendimentô do período.--

do Bruto

antes dê tmpostog

rendimentars:
Gastos

RUBRICAS

pÌ€stadps...........
s dos,S9ryços prestados

gaíôs dè tihancia.inènto ê lúpod99)



Ata número vinte e um

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, pelas quinze horas, reuniram-

se os membros do Conselho Fiscal, na sede da Casa do Povo de São Roque, sita na Estrada

Comandante Camacho de Freitas ne 807, na Freguesia de São Roque, Concelho do

Funchal.

Estavam presentes os membros devidamente convocados nos termos estatutários e que a seguir

se referenciam:

Presidente: Marcelo Nuno Gonçalves Gouveia

Vogal: Lina Maria Gonçalves Rodrigues

Vogal: Liliana Sara Mendes Camacho Correia

O que permite a constituição do Conselho Fiscal com dispensa de formalidades prévias, nos

termos do artigo cinquenta e cinco do código das sociedades comerciais, tendo a seguinte

ordem de trabalhos:

- Ponto um: Discussão e aprovação do Relatório e Contas do ano de

-Ponto dois: Discussão e aprovação do Relatório de Atividades cjo ano cle 2021

Para cumprimento da ordem de trabalhos, a Direção, através do seu presidente, apresentou a o

RelatórioeContas de2O2T,quedepoisdeapreciadoediscutidofoicolocadoàvotação,tendo

sido aprovado por unanimidade.

No seguimento da ordem de trabalhos, foi igualmente apresentado o Relatório de Atividades do

ano de 2021-, que foi apreciado, discutido e colocados à votação, tendo sido aprovados por

unanimidade.

E nada mais havgÍrdo a tratar, foi encerrada a sessão pelas dezassete horas, lavrando-se a

presente ata qúe

: -'

vai ser assinada por todos os membros presentes.

.1,

p
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Casa do Povo de São Roque
Estrada Comandante Camacho de Freitas no 807

9020-155 Funchal C.A.E.: 91333 N.I.F.: 51 1238983
Mat. de2004.04.01 em

ATAS

Ata número vinte e seis

Ata da Assembleia Geral

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, reuniu a Casa do Povo de
São Roque em Assembleia Geral, legalmente convocada para as 18:30
horas.

Conforme estabelecido estatutariamente, não tendo comparecido metade dos
associados na hora estabelecida, esta teve início pelas L9 horas com os associados
presentes, conforme lista de presenças assinada por estes, a qual é parte integrante
desta

Dado o início à sessão o Presidente da Assembleia Geral leu a convocatória da
Assembleia Geral.

Aberta a ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia Geral deu a palavra ao
Presidente da Direção a fim de, no âmbito do ponto um e dois, ser efetuada uma breve
apresentação do Relatório e Contas referentes ao exercício de 202L, bem como a
apresentação do Relatório de Atividades de 202L, documentos que estiveram presentes
paraconsultadosassociadosdesdeadatadaconvocatóriadestareunião.-

Esta apresentação conjunta foi proposta aos sócios, os quais aprovaram por
unanimidade que a mesma viesse a ter lugar conjuntamente. Em poder da mesa estava
o parecer favorável do Conselho Fiscal

Terminada a apresentação das contas do exercício de 2O2L e do Relatório de Atividades
de 202L, a qual representou um resumo dos principais eventos e respetivos custos para

a sua concretização, o Presidente da Mesa colocou à consideração dos presentes a

possibilidade de interpelarem a Direção, para indagarem sobre quaisquer dúvidas ou
apresenta rem sugestões

O Presidente da Assembleia Geral usou da palavra para enaltecer o trabalho
desenvolvido em particular no que respeita à gestão dos programas FEAS e FAROL, dada
a exigência e responsabilização que tal representou, por parte dos dirigentes, dos
colaboradores e de toda a instituição

Teve lugar uma intervenção da associada Susana Pinto Correia que sugeriu a

possibilidade de ser criada uma plataforma de partilha de informação contendo aqueles
que são apoiados pelas diferentes instituições, de forma eletrónica e acessível. Tal

Folha 40
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matéria foi alvo de concordância e de análise pelos presentes



Terminado este debate, foram colocados à votação pelo Presidente da Mesa o Relatório
e Contas de 2O2L e o Relatório de Atividades de 202L, em separado, tendo ambos sido
aprovados por unanimidade

O Presidente da mesa deu por encerrado este ponto, abrindo um espaço para outros
assuntos que os p resentes entendessem suscitar.

Pediu a palavra o Senhor Presidente da Direção que efetuou considerandos sobre a

candidatura feita à construção de um lar na freguesia, sob a égide da Casa do Povo. Tal
projeto está em análi

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião às

dezanove horas e cinquenta minutos

Da reunião foi lavrada a presente ata que depois de lida foi aprovada pelos presentes,
sendo em seguida assinada pelos membros da mesa

(

(-.
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Casa.Povo
São Roque

CONVOCATÓRIA

José Lús Medeiros Gaspar, Presidente da Assembleia Geral da Casa do

Povo de São Roque, convoca nos teunos estatuários runa reunião da

Âssembleia Getal, a tet lugar no próximo dia 74 de março de 2022, pelas

18:30h, no Centro de Dia da Casa do Povo de São Roque, com a seguinte

ordem de ttabalhor

1 - Discussão e aprovação do Relatório e Conas de 2021;

2 - Discussão e aprovaçào do Relatório de Âtividades de 2021;

3 - Outro assruÌtos que os presentes deseiem suscitar;

Se flL hora estabelecida não estivetem presentes mais de metade dos

associados, esta terá lugar trinta minutos depois no mesmo local e com a

mesÍnâ ordem de uabalhos, decorrendo com os participantes presentes.

Funchal, 22 de fevereiro de 2022

O Presidente da Geral

Gaspat,J



Casa"Povo
São Roque

t4-03-2022
Lista de presenças Assembleia Geral

Discussão e Aprovação do Relatório de Contas e Atividades do
Ano de 2021
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