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O presente relat6rio de gestio e demonstraqAo econ6mico-financeira respeita d atividade do ano econ6mico
de 2019, em cumprimento da al. d) no n." l, do art.o 42.' da Lei 50/2012 de 3l de agosto e do disposto nos Estatutos
da CASFIC - Coordenaqao de Ambito Social e Financeiro das Habitagdes do Municipio de Cuimar6es, E.M., Unipessoal,
Lda.

O patrim6nio de habitag6o de interesse social com gestAo delegada na CASFIC manteve a composiqAo de um
total de 493 habitag6es/fogos,6 espagos para atividades de condominio e outras, e o ediffcio da sua sede.

Sededa CASFIC - R. Capitao Alfredo Cuimaries, no 354 - Azur6.m l

Salas de Condomlnio e outros espaqos 6

Empreendimento de Azu16m 25

Rua da F6 (Monte Larqo) - Azur6.m I

Lugar do Bom Retiro - Azur6m 2

Lugar da Taipa ou Al6m, Lote 5, n' I55 - Caldelas 2

Bairro da Arcela - Costa 3

Quinta da Azenha - Costa I

R. Monsenhor Ant6nio Arario Costa, I 35 - Costa 2

Parque das Hortas, no 3l 2 - Costa I

Empreendimento de Creixomil 72

Atouquia - Rua H - Creixomil 2

Atouguia - Rua A - Creixomil 3

Rua Cruz de Pedra - Creixomil 9

Quinta da Honra - Creixomil I

Empreendimento de Matadugos - Ferment6es 60
Empreendimento de Monte S. Pedro - Ferment6es 39

Empreendimento de Coradeiras - Ferment6es 98

Rua da Rebanha - Cuardizela l
Empreendimento de Mesio Frio 24

Bairro LeAo Xlll - Oliveira do Castelo 12

Rua da Arcela, no 5B - Oliveira do Castelo I

Rua de Santa Maria - Oliveira do Castelo 3

Praga de S. Tiago - Oliveira do Castelo l
Praceta Cullherme Faria, no I e no2 - Oliveira do Castelo 2

Rua Abel Salazar - Oliveira do Castelo 4

Rua Dr.JoAo Antunes Cuimaries, no 280, R/C Dto. - Oliveira do Castelo I

Rua Manuel Peixoto, n." 270,3.o Esq. - Creixomil I

Empreendimento de Urqezes 32

Bairro Municipal de Urqezes 67
Bloco Habitacional de Urqezes B

Bairro de Sernande (Candoso S. Martinho) 9

Bairro do Sardoal (R. Com.los6 Luis Pina) - Urqezes 6

Bairros. Habitac6es disoersas. outros esoacos)
N." de pr6dios

TOTAL 500
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Em 2019, os servigos t6cnicos de aq6o social da CASFIC realizaram um total de 2360 (dois mil trezentos e

sessenta) atendimentos individuais em sede da CASFIC, numa m6dia de aproximadamente I97 atendimentos por mOs.

Os utentes que solicitaram atendimento t6cnico em sede da CASFIC foram maioritariamente os candidatos a

alojamento em habitagdo social, seguidos pelos residentes nas habitaq6es sociais municipais (inquilinos) e pelos
candidatos ao subs[dio municipal ao arrendamento (SMA).

No que diz respeito i tipologia dos atendimentos, destacam-se os candidatos que atualrzaram ou instruiram
processos de candidatura, seguidos pelos candidatos que entenderam obter informagio sobre a sua situaqao
processual. E igualmente digno de regrsto o nimero de atendimentos realizados a rnquilinos municipais, que
solicitaram ajuda t6cnica para solucionar dificuldades familiares, sociais e econ6micas.

TIPoLoGIA DE UTENTES ATTN0IoIDoS EM SEDE DA CASF IG

candidato hab. Social

Como lhe competia, a CASFIC assegurou o atendimento a todos os cjdadAos que solicitaram apoio na 6rea dq,
habitagSo. Na sua larga maioria, apresentam fortes car€ncias econ6micas e grande dificuldade em cumprir, sem apoio
priblico, o pagamento do valor da renda no mercado de arrendamento privado.

De janeiro a dezembro de 2019 foram realizados na CASFIC I 36 novos pedidos de apoio na 6rea da habitagao
(v. grifico seguinte).
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candidata/o - atuali rar/i nstruir prccesso

candidata/o - averiguar situagio processual

inquilino - outo motirm

candidatafo - outro motiyo

inquilinalo - difi culdades €con6micas

Outro motivo

inquilinalo -Rendaa

inquilina/o -Prohlernas familiares
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Em sequ6ncia dos atendimentos referidos, procedeu-se a I I 64 (mil cento e sessenta e quatro)
encaminhamentos para outros serviqos, destacando-se os encamrnhamentos para os serviqos da Seguranqa Social, para
a Divisio de Agdo Social da CAmara Municipal e para os CAAS das respetivas freguesias (protocolos RSI). Estes

encaminhamentos sio reveladores da situaqdo de vulnerabilidade econ6mica e social em que se encontram as familias
que procuram os servigos t6cnicos da CASFIC, bem como do trabalho em rede que diariamente desenvolvemos com
outras organizaq6es de apoio social (v. gr6fico).
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No quadro das suas responsabilidades foram desenvolvrdas no exterior um conjunto de intervenq6es, quer de

avaliagdo (in /oco) das situaq6es habitacionais em que os candidatos d habitagao social se encontram, quer de aq6es de
intervenqio e acompanhamento is familias residentes.

No campo "outras intervenq6es" encontram-se contempladas, entre outros, as reuni6es efetuadas com os

moradores nos diferentes empreendimentos, a andlise dos processos de Reserva Agricola Nacional (RAN), a presenqa em

dilig6ncias de despejo solicitadas por agentes de execuqAo, e o acompanhamento dos serviqos municipais em vistorias
administrativas. No total, registaram-se 961 serviqos externos de an6lise e avaliaqSo processual e

acompan hamento/i ntervenqdo social (v. graf.).
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tipologia de intervengio

Mandatada pelas competOncias que lhe estAo atribuidas, a CASFIC liderou todos os processos de avaliaqdo e

seriaqio de candidatos a alojamento em habitaqAo social, com posterior aprovagAo do executivo municipal. A atribuiqao
resultou da exist6ncia de habitaqoes devolutas, consequentes de rescis6es do contrato de arrendamento, integraqAo em
lar e falecimento de inquilinos municrpais.

Ao longo do ano de 2Ol 9 ficaram vagas I B habitaqoes (incluem se aqui as vagas em resid6ncja partilhada),
procedeu-se ao alojamento convencional de I I familias e ao alojamento de 7 familias unipessoais na modalidade de
Resid6ncia Partilhada (RP).

Mais uma vez destacamos a forte mobilidade verificada nas resid€ncias partilhadas, o que nos leva a concluir
que se trata de uma solugdo transit6ria que permite e confere As familias unipessoais as condiq6es necess6rias para que
se organizem no sentido de alcangarem a autonomia socioecon6mica e habitacional.

Mosrrroaor Do pAReuE HABlrAuoNAr MUNtctpAr
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A CASFIC garantiu ainda a transferGncia de 6 agregados familiares j6 residentes para habitag6es de tipologia
adequada ao nimero de elementos da familia e/ou is dificuldades de mobilidade dos seus elementos, na sua larga
maioria motivadas por problemas de sa[rde.
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A modalidade de alojamento em resid€ncia partilhada tem permitido dar resposta habitacionlf a
unipessoais, compostas por um s6 elemento.

Continuamos a registar um elevado nimero de pedidos de habitaqdo de familias unipessoais, quer masculinas
quer femininas. A situaq6o socioecon6mica e habitacional destas familias exige uma resposta c6lere que garanta o
alojamento numa habitaqio com condiq6es dignas e com um valor de renda que se compadeqa com a precariedade
econ6mica em que se encontram.

Continuamos por isso a apostar nesta modalidade de alojamento, com a criaqio de mais 2 novas resid€ncias
mascu linas.

ffir
O m6todo de solicitaqdo de reserva de fogo ao IHRU passou a ser exclusivamente eletr6nico, numa plataforma

pr6pria, onde foram submetidas ao longo do ano 127 candidaturas de familias residentes no Municipio de Guimaraes.
Pese embora o nimero de pedidos/candidaturas, i semelhanqa do jd verificado nos riltimos dois anos, o reduzido
n[mero de deferimentos ficou a dever-se A decisdo de gestSo tomada pelo IHRU em mat6ria de realizagSo de obras nas
habitaq6es vagas que existem no seu patrim6nio, sem as quais ndo atribuI as habitaq6es que se encontram devolutas.

2- SOCIAL E MEDIDAS DE APOIO A HREIT

efl isssAd6luiHsNn#-ffi xrw(fiffi ffi w
Uma parte significativa do trabalho desenvolvido pela CASFIC 6 feito ao nivel do acompanhamento social ds

familias que residem nas habitaq6es municipais, utilizando a metodologia de trabalho assente na intervengSo social
individualizada, de natureza colaborativa. O trabalho de intervengdo e acompanhamento 6 sempre feito em colaboragio
com as instituiq6es que trabalham igualmente com as famllias: Centro Regional de Seguranea Social; hospitais, centro de ,

sa0de, forgas de seguranqa, o IEFP, Centro de Respostas Integradas, e outros.
Um nImero significativo de inquilinos municipais encontra-se em permanente esforgo financeiro, situagSo que

requer um acompanhamento especialmente pr6ximo e cuidado no sentido de garantir que as suas necessidades mais
urgentes s6o asseguradas, nomeadamente ao nlvel da alimentaqAo e da saride.

ffieffi
A CAmara Municipal de Cuimardes delegou na CASFIC a responsabilidade de instruir, tramitar, acompanhar e

monitorizar as candidaturas do SMA. Este subsidio municipal tem o objetivo de apoiar financeiramente familias que se

encontram com dificuldades em dar cumprimento is despesas inerentes i habitaqSo, dado o peso que t€m no seu
orgamento familiar.

O elevado valor das rendas que atualmente se pratica no mercado de arrendamento privado tem despoletado
um aumento do n0mero de candidaturas a esta subvenqio. No ano de 20,l9, a CASFIC propos ao Municipio a aprovagao
de 79 candidaturas novas. Um total de 223 familias usufruiram deste apoio ao longo de 20,l9, com um valor m6dio de
subvengSo atribuida de €82,00.

De janeiro do ano de 2009 at6 i data, foram j6 apoiadas com o SMA 
,l042 

familias do Concelho.

ffi
A obrigatoriedade de utilizaq6o da via eletr6nica para apresentaqdo de candidaturas provoca constrangimentos a

muitos jovens que n5o tGm acesso facilitado i lnternet ou revelam total desconhecimento da plataforma associada a este
programa. A CASFIG assegurou apoio t6cnico na submissdo da candidatura a todos aqueles que recorreram aos seus
serviqos para o efeito, num total de 70 agregados familiares jovens.

rffi ffi ffi r...............ffiffi w
Dado o conhecimento que possui da realidade das car6ncias habitacionais do Concelho de GuimarAes, bem

como o know how do seu corpo t6cnico, a CASFIC integrou a equipa de trabalho que foi responsivel pela elaboraqdo da
Estratdgia Local para a HabitaqSo (ELH) do Municipio de Cuimardes. Trata-se de um documento imprescindivel para

usufruir dos apoios financeiros atribuidos pelo programa lo Direito, mas tamb6m para a tomada de conhecimento da

realidade concelhia em mat6ria da habitaqSo. Concluido o documento, a CASFIC continuara a dar a sua colaboraqio para

a concretizaqao das medidas definidas e programadas.

Cerca de 70 inquilinos (e suas familias) sio benefici6rios do RSl, uma vez que n5o conseguem manter-se, pelo

seu trabalho, acima de uma margem de rendimentos que lhes permita estar fora da proteqdo social do Estado nesta
mat6ria.

Em parceria com os gestores dos processos de RSI das familias residentes, a CASFIC acompanha as interveng6es
e a monitorizaqdo das aq6es celebradas nos Acordos de lnserqdo de cada uma das famllias benefici6rias. No exercicio
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deste trabalho, participamos semanalmente nas reuni6es do N0cleo Local de lntervenCao (NLl), onde i
igualmente responsabilidades nas Areas que constituem o objeto social da CASFIC.

Ao longo de 2019, foram assinados pela CASFIC um total de 300 Acordos de lnserqAo com beneficidrios das v6rias
freguesias do Concelho, distribuidos pelas seguintes dreas de intervenq6o: habitaqdo social (l 5B acordos), SMA (l 3

acordos), acompanhamento psicossocial (l I 3 acordos) gestao e/ou monitorizaqao da prestagdo (B acordos);
encam in hamento para vi storias ad m i n i strativas (B acordos).

At6 31 de dezembro de 2019, o Concelho de Cuimardes apresentava um total de, aproximadamente, Too
beneficiSrias de RSl.

A Rede Social de Cuimardes desenvolve um papel cada vez mais importante na drea de intervengio social do
Concelho, Ao longo do ano de 2019 a CASFIC participou e deu o seu contributo para a criaqio de sinergias para
concretizar as interveng6es sociais realizadas nas freguesras onde estio localizadas as habitaq6es que se encontram sob
sua gestio. Nesta lrnha, esta empresa municipal integra as ComissOes Sociais lnterfreguesias (CSIF) de Couros e

Comunidade Soliddria, participa nos diferentes grupos de trabalho da Rede e 6 membro ativo da Comissflo Local de Acqio
Social (CLAS).

2.9 - SAUDE

A larga maioria da populaqAo residente recorre ao setor pUblico de prestaqSo de cuidados de saride.
Continuamos a registar a exist0ncia de dificuldade e desigualdade no acesso aos cuidados de sa[rde, em particular em
consultas de especialidade m6dica, saride oral, saride mental e medicagio.

A CASFIC procurou desenvolver um trabalho de promoqAo da sa[rde e prevenqio da doenqa, uma vez que sdo
muitas as implicaq6es econ6micas, sociais e relacionais na vida das pessoas.

Com o contributo do nosso trabalho procuramos diminuir as desigualdades existentes no acesso a estes cuidados.
2.9.1 - Comportamentos de adiqAo

Os inquilinos com problemas de adigdo de substAncias ilicitas ou geradoras de depend6ncias agudas que
aceitaram a ajuda t6cnica da CASFIC foram encaminhados para os serviqos de sa[rde competentes, colaborando a CASFIC
na integragao e acompanhamento em programas de tratamento, junto do Centro de Respostas lntegradas (CRl), do
Centro de Alcoologia de Braga e da Unidade de Alcoologia de Matosinhos.

Em cumprimento das responsabilidades assumidas como membro cooptado da CPC.J, integrando as comiss6es
restritas e alargada, assumimos a gestao de processos de menores em risco, bem como ao acompanhamento e apoio
t6cnico aos v6rios gestores da CPCJ, nomeadamente nos processos de criangas e jovens residentes no parque
habitacional de que somos responsdveis.

No final do ano de 20,l 9, encontravam se sinalizadas na CPCJ I 2 crianqas/jovens moradoras nos
enrpreendimentos de habitaqdo social de que somos responsdveis. A CASFIC gerru diretamente I4 processos,
registando-se 24 audigSes em sede da CPCJ e I I visitas domicili6rias.

2.t 0- EMPREGO E FORMAqAO PROF|SS|ONAL

Porque 6 uma das dimens6es mais importantes na vida de todos os cidad6os, quer pelos recursos financeiros
que lhe estao associados quer pela natureza da ligagAo que estabelece d sociedade, o emprego mereceu especial
destaque no trabalho desenvolvido pela CASFIG junto das familias residentes.

No que respeita ao percurso profissional da populaqao inquilina das habitaqoes municipais, caracteriza-se por
ciclos recorrentes de desemprego e trabalhos pouco qualificados e/ou precArios, com consequGncias de instabilidade
salarial e dificuldades econ6micas. Na verdade, o desempenho de trabalhos eventuais nas dreas de limpeza, venda
ambulante e construqao civil, 6 uma realidade bem presente na vida destas familias. A esta situaqao de instabilidade
econ6mica, acresce a nossa preocupaqdo relativamente i inexist€ncia de qualquer proteqao social ou garantia de
direitos que per.ursos profissionais desta natureza conferem.

Demos assim continuidade ao contacto permanente com o lnstituto de Emprego e Formaqdo profissional (lEFp) e

ao encaminhamento formagio profissional. Ao ano de 2019, procedemos ao encaminhamento de 126 moradores para
cursos de formagSo profissional.

2.r r EDUCAqAO rSCO|_RR E SOCTAL

2.l l.l - Escola

Na senda da invers6o de fatores de instabilidade e precariedade do percurso profissional da populaqAo
restdente, continuamos a dar particular enfase d promoqio de percursos escolares de sucesso junto das familias,
procurando contrariar o ciclo de pobreza e de exclusio social existente.

Em colaboragio permanente com as escolas, fizemos o acompanhamento individual do percurso escolar das
criangas e jovens residentes e desenvolvemos um trabalho de mediaqAo entre os estabelecimentos de ensino e os
encarregados de educagSo, sempre que tal se justificou.
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Para a concretizaqao deste trabalho, a CASFIC disponibilizou um t6cnico com funq6es direcion6daiiara a area

da educaqio, que desenvolveu um trabalho de acompanhamento e intervenq6o em contexto escolar e nos respettvos

empreendimentos, procurando sempre envolver os diferentes agentes educativos: professores, auxiliares de aqio
educativa e encarregados de educagio. Em 20.l9 realizaram-se .l30 

intervenq6es nos diferentes estabelecimentos de
ensino, a maioria nas escolas de ensino bdsico.

2.11 .1 .2 - Apoio ao estudo e desenvolvimento de aptid6es escolares
No Ambito da estrat6gia de acompanhamento e intervenqdo na drea da educaq6o escolar a CASFIC manteve em

funcionamento espaqos de apoio ao estudo e ao desenvolvimento de aptid6es escolares, nos empreendimentos de Monte
S. Pedro, Mataduqos e Coradeiras. Com a colaboraqSo e participaeao de volunt6rios do Banco Local de Voluntariado de

Cuimaries, foram ministradas sess6es de apoio ao estudo bissemanais. Em 2019, usufrulram do apoio ao estudo
aproximadamente 60 criangas e jovens.

2.1 1.1.3 - Gabinete de atendimento de psicologia e de acompanhamento escolar
A CASFIC disponibiliza serviqo de atendimento psicol69ico e de acompanhamento escolar a todos os inquilinos,

que a ele queiram recorrer. Este serviqo tem vindo a revelar-se de grande importAncia e tem o objetivo de prestar

serviqos t6cnicos de intervengdo psicol6gica com foco no desenvolvimento de atividades de natureza remediatrva,
preventiva e desenvolvimental.

O apoio prestado neste dmbito destina-se a criangas, jovens e adultos residentes e tem como principais 6reas de

intervengio a intervenqio psicoeducacional, a consulta psicol6gica, a intervenqio comunitaria, a intervenqAo institucional
e a investigaqSo. A intervengAo pode ser feita na modalidade individual, familiar e grupal. Ao longo do ano, foram

realizadas 568 consultas de intervenqAo psicol69ica, resultantes do acompanhamento de 55 residentes e respetivas

familias, 27 criangas e jovens e 28 adultos. Na sua maioria, os acompanhamentos resultaram a pedido dos pr6prios
inquilinos.

2.'l 0.1.4 - lntervenqdo psicolinguistica

O trabalho de car6cter psicolingulstico, desenvolvido pelo gabinete de psicologia da CASFIC, visa promover e

aperfeiqoar as aptid6es implicadas na aprendizagem escolar, nomeadamente ao nlvel da linguagem, da capacidade

preceptivo-visual e da psicomotricidade. Estas intervenqSes foram realizadas em sessoes individuais e grupais, com

frequ€ncia bissemanal.

E
@

O programa, cuja entidade gestora 6 a cooperativa Fraterna, tem como populagSo destinatiria as crianeas e
jovens com idades compreendidas entre os I I e os I 8 anos que residem em ereas urbanas identificadas como tendo
maior risco social. A promogio da igualdade de oportunidades e a inclusdo social dos destinat6rios 6 o principal

objetivo deste programa.

Atrav6s deste projeto, as crianeas e jovens residentes nos empreendimentos de habitaqSo social municipal
participaram em atividades lridicas, pedag6gicas e desportivas, com destaque para o periodo de f6rias escolares,

Tamb6m por via deste projeto, a CASFIC alargou o nfmero de sess6es de apoio ao estudo, nos diferentes
em preend imentos.

@
O projeto Guimaries 65+ continuou ativo durante todo o ano de 20.l9, em cumprimento do objetivo de

prevenir situae6es de isolamento e neglig€ncia da populaqao idosa do Concelho de Guimaraes.

No cumprimento das responsabilidades assumidas, a CASFIG sinalizou e acompanhou os inquilinos seniores
que residem sozinhos, num total de aproximadamente 38 inquilinos. Todas as situag6es sinalizadas foram alvo de

acompanhamento pelos servigos de aq6o social da CASFIG, segundo as orienta(oes do programa.

Dada a relevAncia do trabalho desenvolvido na erea da educag6o parental, foi dada continuidade a

implementaqao do Programa Mais Crianga Mais Familia, da autoria da Professora Doutora Filomena Gaspar, responsevel

do Centro de Psicopedagogia da Faculdade de Psicologia e de Ci6ncias da Educaqio da Universidade de Coimbra.
O programa promove a interveng6o grupal, a reflexio sobre as ideias dos pais relativamente ao comportamento

educativo para com os filhos e o que perspetivam para o desenvolvimento e sobre o seu papel como pais. Trata-se de um

programa de intervenqio muito vocacionado para o treino de estrat6gias de atuagio muito concretas, inspiradas na

metodologia experiencial.

@
O curso de pintura artistica foi implementado no inicio do ano de 2019 e tem como destinat6ria a populag6o

adulta que reside nos diferentes empreendimentos de habitacao. Funcionou no Centro de Recursos de Matadugos, com
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sess6es semanais ministradas por uma artesd com mais de 30 anos de experi€ncra. Foram realilaaa/foriJqoes oe
pintura em pano, barro, louga, vidro e jogas, resultando em dezembro de 20,l9, numa amostra dos trabalhos d

comunidade atrav6s de uma exposiqio p0blica nos claustros do ediflcio principal da CAmara Municipal de Cuimardes.
2.1 

.l.2.5 - Projeto Guimaries e o seu Patrim6nio
O projeto Cuimaraes e o seu Patrim6nio foi concebido e criado no in[cio de 20.l9. Dirigido As crianqas e jovens residentes
nos diferentes empreendimentos de habitaqAo social, tem como objetivos potenciar nos participantes um conhecimento
global e participativo da hist6ria e contemporaneidade de Cuimaries. Foram criados conteIdos atuais e hist6ricos que

em muito contribuiram para o desenvolvimento do conhecimento do patrim6nio vimaranense, mas tamb6m para a

consolidaqSo do sentimento de comunidade e pertenqa por parte do grupo.

2.11 .2.6 - Projeto Bazar Social

Na sequ€ncia das recorrentes ofertas de vestu6rio, calqado e brinquedos de vdrios cidadios vimaranenses, que
solicitam a CASFIC a entrega a familias residentes com dificuldades econ6micas, continuamos a promover, no inicio de
cada estagio do ano, um Bazar Social. Este projeto tem por base os seguintes objetivos: contribuir para a satisfaqao e

subsist6ncia, aproximar quem tem de quem procura, promover a igualdade de acesso a bens de primeira necessidade,
promover a preservagAo ambiental, combatendo o desperdlcio e reaproveitando bens e equipamentos, conferir
transparCncia e equidade na distribuiqAo de produtos doados. Ao longo do ano de 20,19, foram realizadas 4 edig6es do
Bazar.

2.11.2.7 - Criaqio de hortas pedag6gicas

A CASFIC promove e incentiva os inquilinos municipais a criar a sua horta pedag69ica, com a disponibilizaqio
de parcelas de terreno para cultivo. A exist€ncia de 6reas verdes em alguns dos empreendimentos permite a CASFIC

delimitar o terreno em parcelas de igual dimensAo, que passam a ser tratadas e cuidadas pelas familias respons6veis.
Esta agdo permite promover hibitos de vida saud6veis e o contato com a natureza, permitindo tamb6m reduzir

custos no orqamento familiar com o cultivo de alguns alimentos. Em dezembro de 2019, encontravam-se
implementadas 74 hortas. O Regulamento criado para o efeito define as regras de tratamento e cuidado dos espaqos

d ispon ibilizados.

As atividades de ocupaqio dos tempos livres das crianqas e jovens residentes durante os perlodos de f6rias

letivas visa ocupar saudavelmente o tempo livre que disp6em, permitindo tamb6m criar e promover junto dos,
destinatdrios experiencias que de outra forma nio teriam oportunidade de ter.

Sempre que posslvel, sdo incluidas na programaqio atividades de cardter cultural e pedag6gico, dando especial
atenqao d cultura e is tradig6es vimaranenses, para o qual contamos sempre com a colaboragSo das diferentes
instituiCOes e equipamentos culturais existentes no Concelho. Ao longo do ano, 70 crianqas e jovens usufrulram destes
programas.

Continuamos a registar a exist€ncia de grandes dificuldades econ6micas das familias residentes no que respeita ao
garante das refeiq6es diirias, pelo que foram asseguradas todas as refeigdes (almogo e lanche) a todas as criangas e

jovens que participam nestas atividades.

Em cumprimento com a metodologia de intervenqdo e acompanhamento ds famllias residentes, bem como dos
objetivos para que foram criados, concretizamos um conjunto de atividades nos centros de recursos existentes em

Coradeiras, Mataduqos e Monte S. Pedro, situados na freguesia de Ferment6es.

As atividades desenvolvidas, jd referidas ao longo documento, abarcam 6reas tio diversificadas como a

psicossocialsocial, a formativa, a escolar (apoio ao estudo), a cultural, a desportiva e a recreativa.

Procuramos, assim, rentabllizar os espaqos existentes, criando dinAmicas de participaqao e iniciativa aos adultos e

is muitas crianqas e jovens que os frequentam.

Foi dada continuidade ao trabalho de promoq5o e reforgo das relaq6es de boa vizinhanga e sociabilidade entre
familias residentes, bem como o fortalecimento da relaqdo entre os inquilinos municipais e os trabalhadores da CASFIC,

fator importante na gestao que diariamente fazemos do parque habitacional do Municlpio. Nesta senda, concretizaram-
se um conjunto de atividades comemorativas de 6pocas tradicionalmente festivas, bem como outras atividades de lazer

d6o origem a importantes resultados que importa dar continuidade (passeios a outros concelhos do pafs, convfvios,

torneios de futebol realizados no Concelho, etc.).
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Como lhe competia, a CASFIC assegurou a reparaqdo e manutenqdo de todos os edificios do Municipio. Manter
o bom estado de conservaqio do patrim6nio municipal de habitagSo 6 importante, nao s6 por se tratar de um bem
ptiblico mas tamb6m pelo impacto determinante que tem no tratamento que cada uma das familias dd ao
empreendimento em que reside. lgualmente importante 6 o impacto que a pronta reparaqAo das habitaq6es vagas tem
no n0mero de familias alojadas e na celeridade com que o processo de alojamento se concretiza.

Habitagoes de construqSo mais antiga, algumas delas com 60 anos, t€m vindo a ficar desocupadas por razoes
relacionadas com a idade avanqada dos seus arrendatdrios (falecimento e integraqdo em lar de idosos ou em casa de
familiares), tornando-se necess6rio levar a cabo um conjunto de obras de fundo e de custo consider6vel. Com a
existCncia de uma equipa de obras, a CASFIG assume os custos dos materiais, reduzindo a despesa inerente i
contrataqSo de empresas externas para levar a cabo as obras necess6rias.

Dado que a CASFIC n6o disp6e, na sua estrutura de pessoal, de trabalhadores em nilmero suficiente para
executar os trabalhos de reparagSo e requalificaqAo das habitaqoes, em especial as que ficam desocupadas, apresentou
e usufruiu de uma candidatura ao Programa Cgao Instituto de Emprego e Formaqdo profissional (lEFp).

Com a aprovagio da candidatura foi posslvel integrar dois trabalhadores da 6rea da construqdo civil. Entendeu-
se replicar o proieto jd implementado em anos anteriores, atrav6s de uma parceria com o Estabelecimento prisional de
Cuimar6es (EP), pelo que os dois trabalhadores integrados encontravam-se em cumprimento de pena em regime aberto.
Desta forma, a cASFlc cumpre tamb6m a missdo social e o serviqo i comunidade, dimensoes inerentes d sua natureza.

Foi assegurada a manutengSo cuidada dos espagos exteriores dos diferentes empreendimentos, aqio
indispensivel e com um impacto determinante no tratamento que cada residente di ao empreendimento onde mora.

Esta empresa municipal disp6e na sua estrutura de pessoal um jardineiro para executar os trabalhos
asseguram a boa limpeza e manutenqdo das zonas verdes, tarefa para a qual procuramos sempre que os moradores se
envolvam e participem.

*li*ffi,Biiiffib
Reconhecendo a importAncia da formagSo continua, a CASFIG garantiu formaqAo aos seus trabalhadores ao

longo de todo o ano.

Em cumprimento do legalmente exigido em mat6ria de Higiene, Sa0de e Seguranqa no Trabalho, foi realizada
uma auditoria ds condiq6es de trabalho da empresa, que englobou, para al6m a avaliagSo do estado de saide dos
trabalhadores, a avaliaqdo das condiq6es flsicas de trabalho, concluindo-se pela sua conformidade legal. Foi tamb6m
prestada formaqdo, no Ambito da higiene e seguranqa no trabalho, a todos os trabalhadores.

Ao longo do ano foram executadas obras de reparaqAo, manutengdo e melhoramento dos edificios, quer no seu
interior quer no seu exterior: telhados, fachadas, pavlmentos, tetos, paredes, lnfraestruturas el6trjcas, cajxilharias,
caleiros, e outros.

As reparagoes em causa foram realizadas em diversos edificios, com destaque para os situados no Bairro
Municipal de Urgeses, Bairro Ledo Xlll e Tarrafal, alguns com majs de 5O anos de exist€ncia.

Ao longo do ano, a CASFIG procedeu a cerca de 639 interveng6es de reparaqdo e manutengdo, na sua maioria
realizadas por pessoal afeto d CASFIC (v. ponto 3.1). lncluem-se aqui as obras de reparagio e melhoramento de
habitaq6es que ficaram vagas, a reparagAo de fachadas, caixilharias, telhados e de Areas comuns (paredes, tetos,
corrimOes, caixas correio, etc.). A iuntar a estas, efetivaram-se 245 intervenq6es ao nivel da manutengAo dos jardins e
arruam entos.

o nrimero referido compreende tambdm as pequenas intervenq6es realizadas no interior das habitaq6es
ocupadas, sobretudo aos inquilinos que apresentam especial vulnerabilidade (idosos sem retaguarda familiar, por
exemplo), como afinagao de portas, reparaqio de estores, desentupimento de sifoes, ligaq6es e reparag6es el6tricas,
serviqos de pichelaria, instalagao de aparelhos dom6sticos, etc. Pese embora as referidas obras sejam da responsabilidade
dos inquilinos, a sua execugSo revela-se indispensdvel, na medida que sem a colaboraqio da CASFIC estes inquilinos
dificilmente teriam como solucionar tais anomalias. Para al6m do aporo social que este trabalho representa para os
inquilinos com maior fragilidade, assegura a boa conservagao e manutenqao do parque habitacional de que somos
responsAvei s.

)
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4.I. - OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DAS HABITACOES SoCIAIS MUNICIPAIS
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^",^. .".ili'::'.i:JTI:::"^:"TiT:::T.:::l:yi: '-'=1ili.:1i':11:11"":' :6cni:o '"n"{oin'/''u,,,,.n,.pelos serviqos da CASFIC, quer por via da verificagao/fiscalizag6o do estado de preservagio do patrim6nio, querlpor via do
envolvimento das familias residentes nos diferentes n[rcleos habitacionais, cujas informag6es e alertas se revelam, na
prdtica, valiosas.

Deu-se cumprimento )s atualizag6es dos valores de renda nos termos da lei e em conformidade com os
regimes da Renda Apoiada (RA) e de Arrendamento Urbano (RAU). De janeiro a dezembro de 20,]9 foram realizadas 369
atualizag6es de renda, registando-se I B7 aumentos, 144 diminuig6es e 38 atualizag6es sem qualquer alteraqdo do
valor. A m6dia de rendas situou-se nos €60,48 (sessenta euros e quarenta e oito ccntimos).

A exig6ncia com que trabalhamos em mat6ria de rendas, quer no c6lculo quer no cumprimento do seu
pagamento, 6 fundamental para prestar um serviqo justo e equitativo a todos quantos residem nas habitag6es do
M unicipio.

A CASFIC deu ainda cumprimento A atualizaq6o anual dos valores de despesas de utilizaqio das zonas comuns
dos fogos construldos em propriedade horizontal, num total de l89 atualizaq6es.

4.2.2 - Rendas em atraso
A CASFIC exige aos inquilinos municipais o cumprimento da obrigagAo do pagamento mensal do valor de

renda atribuido, procedendo-se ir aplicag5o das respetivas indemnizaq6es morat6rias sempre que se registam atrasos
no seu pagamento.

Como tem sido procedimento ao longo dos anos, nas situag6es cujo atraso de pagamento de rendas atingiu
valores mais elevados e em que as familias, dadas as suas dificuldades financeiras, nao puderam pagar de uma s6 vez a
divida, celebraram-se acordos de pagamento de rendas em atraso, atrav6s dos quais os inquilinos regularizaram a
situaqdo de divida em prestaq6es mensais.

Durante o ano de 20,l9, a CASFIC celebrou um total de 4B novos acordos de pagamento de rendas em atraso,
estando contratualizados a 3l de dezembro de 201 9 um total de Z6 acordos.

Os valores de renda apoiada atribuldos, bem como a receita proveniente das rendas, refletem os parcos
rendimentos das familias residentes.

Estas dificuldades, ji sentidas em anos anteriores, para al6m de uma diminuiqAo significativa dos valores das
rendas, originaram atrasos nos seus pagamentos e dificuldades na cobranqa dos mesmos.

Pese embora n6o possamos deixar de exigir aos inquilinos municipais a obrigatoriedade de cumprirem o
pagamento atempado da renda, ndo podemos tamb6m derxar de trabalhar no sentido de ajudar a criar condig6es para
que tal seja posslvel.

Nas situaq6es em que os inquilinos se revelam irredutiveis ou displicentes em regularizar os valores em divida,
a CASFIC nAo possui outra saida que ndo a de acionar os mecanismos legais que tem ao seu dispor para proceder ao
despejo. De ianeiro a dezembro de 20,19 esta empresa municipal deu inicio a 4 processos de despejo, com base na lei
que rege o regime de arrendamento apoiado.

4,3 - RESULTADOS

Os resultados foram positivos
da estimativa para IRC de€2.727.1 4.

conta de Reservas.

em €5.564.80 ap6s a contabilizagdo das amortizag6es no valor de €37.389.61 e

Prop6e-se que o resultado liquido positivo de €5.564.80 seja transferido para a

Ap6s o termo do exercicio nAo ocorreram factos que justifiquem a sua divulgaqio.
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Foram muitos os indivlduos e as famllias que ao longo do ano solicitaram o apoio da CASFIC, muitri por conta ,.

das situag6es de privagAo em que se encontram: sem emprego, sem habitagio e em muitos casos sem familja. Mas.
tamb6m pelos valores de renda excessivos que se registaram no mercado de arrendamento privado. Esta realidade
representa um verdadeiro desafio para as institui!6es p[blicas de apoio na drea da habitagdo, desafiando-as a cria,r
respostas inovadoras que nem sempre passam pelo alojamento convencional, dado o limitado nImero de habitagoes
sociais disponlveis. Por esta razio, continuamos a apostar em modalidades de apoio como o subsidio municipal ao
arrendamento, o porta 65 e as residCncias partilhadas.

Nunca como hoje o tema da habitaqao teve tanto reconhecimento (numa base mais alargada) como uma
realidade fundamental para a economia das sociedades. O destaque e reconhecimento do tema, tanto na esfera politica
como t6cnica, traduziu se recentemente na produqAo de um conjunto de diplomas legais, como a Lei de Bases da
Habitagao (Lei n'83/2019), o Arrendamento Acessivel (DL n" 68/2019) e o Programa l" direito (DL n" 37l2ols). A
aprovaqio destes documentos reguladores induziu os municipios a elaborarem a sua Estrat6gia Local de HabitagSo
(documento jd aprovado pelo Municipio de Cuimaries), instrumento fundamental para acompanhar a nova geraqio de
politicas de habitagAo em curso. Perante este novo ciclo, cabe tamb6m a CASFIC acompanhar e operacionalizar as novas
politicas pirblicas de habitagAo, no sentido de garantir o acesso de todos a uma habitaqao digna, entendida num sentido
alargado de habitat.

Mantendo o foco na indispensabilidade de investir e preservar o patrim6nio de habitaqio do Municipio, ao
longo do ano de 20,19 CASFIC apostou simultaneamente numa intervenqao social com o objetivo de combater os efeitos
desestruturantes que a situaqao de pobreza e exclusio social provoca a quem nos solicita ajuda,

Promover a integraqao social e a autonomia da populaq6o residente continuam a ser os grandes prop6sitos
do trabalho desta empresa municipal, procurando-se sempre convergir as necessidades apuradas com as intervenq6es
pl an eadas.

A CASFIC agradece a todas as organizaq6es com quem trabalhou e colaborou ao longo do ano e cuja
cooperaqdo foi fundamental para o €xito do nosso trabalho.

Um reconhecimento e uma gratidao muito especiais, ao elevado nilmero de cidad5os (pessoas singulares e

coletivas) que, generosamente, colaboraram com a CASFIC, oferecendo materiais e equipamentos diversos (mobili6rio,
eletrodom6sticos, vestuArio, artigos de lar, brinquedos, etc.) destinados is familias residentes nas habitag6es sociais'
que mais necessitam, tornando possivel satisfazer as suas necessidades.

Terminamos com uma palavra de grande apreeo e incentivo a toda a equipa de trabalhadores da CASFIC, que
diariamente presta um serviqo de grande rigor e profissionalismo, com uma atuaqao pr6xima e humanizada com as

fam[lias residentes e com todos os cidadios que solicitam o apoio desta empresa municipal.

Cuimaries, 1 1 de margo de 2020.
O Conselho de Cestao,

(Eduardo Bravo Soares Pinto)

,4----./ /Z- L
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BALANQO

EM 31 DEZEMBRO 20,I9 Valores em euro

RUBRICAS NOTAS
DATAS

31-12-2019 31-12-2018

ACTIVO

Activo nio corrente

Activos fixos tangivers

Activos intangiveis

Outros investimentos financeiros

Activo corrente

Clientes

Outros creditos a receber

Diferimentos

Estado

Caixa e dep6sitos banc6rios

Total do activo

7

B

q

11

4

611.982,41

29.605,78

1.206,08

535.604,44

23.360,20

1.071,22

642.794,27 560.03€

52.022,71

1.199,82

6.496,83

105.573,62

47.683,59

538,1 0

12.436,91

3,666,97

174.338,70

165.292,98 238.664,27

808.087,25 798.700,'13

*am
contabilista certificado
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BALANQO

EM 31 DE dEZEMBRO 2019 Valores em euro

RUBRICAS NOTAS
DATAS

31-12-2019 31-12-2018

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO

Capital p16prio

Capital subscrito

Reservas legais

Outras reservas

Resultados transitados

Outras variag6es no capital pr6prio

Resultado liquido do periodo

Total do capital pr6prio

Passivo

Passivo nao corrente

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar-ajustamento subsrdio

Passivo corrente

Fornecedores

Estado e outros entes publicos

Outras dividas a pagar

Diferimentos

Total do passivo

Total do capital proprio e do passivo

13

14

15

to

12

10

12

49.879,79

11.264,94

170.775,99

3.050,24

319.168,44

5.564,8C

49.879,79

11.264,94

164.318,24

3.050,24

326.684le
6.457,74

559.704,2C 561.655,12

84.545,94 86.727,92

84.545.94 86.72t

21.290,1t

19.708,21

122.838,7C

28.009,8'l

21 .255,83

101 .051,45

163.837,11 1 50.317,0€

248.383,04 237.045,01

808,087,24 798.700,13

contabilista certificado
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DEMONSTRAQAO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
pERloDo FINDo EM 31 De DEZEMBRo 2019

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERIODOS

Dezembro-201 I
Vendas e serviQos prestados

Subsidios a exploraqeo

Fornecrmentos e servigos externos

Gastos com o pessoal

lmparidade de dividas a receber (perdas/reversoes)

Outros rendimentos

Outros gastos

Resultado antes de depreciagoes, gastos de financiamento e impostos

Gastos/revers0es de depreciagdo e de amortizaqio

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

Resultado llquido do periodo

lmposto sobre o rendimento do periodo

17

18

'19

20

21

7,8

524.646,88

65.986,01

-174.407,51

-377 158,16

- 1 .948,1 0

1 3.390,04

-4.827,61

534.435,09

96.592,3 1

-233.085,95

-367.721,94

525,03

12.225,92

-2.688,33

45.681,54 40.282,1i

-37.389,61 -31.212,3(

8.291 ,94 9.069,7

8.291,94 9.069,7

-2.727,14 -z.o I z,vi

5.564,8C 6.457,71
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DEMoNSTMQAo oos FLUXoS DE cAtM
oo peniooo FINDo EM 31 dezembro 2019

),M
Euro

RUBRICAS NOTAS
PERIODOS

2.018 2018

Fluxos de caixa das actividades operacionais - m6todo directo

Recebimentos de clientes

Pagamentos a fornecedores

Pagamentos ao pessoal

Caixa gerada pelas operaq6es

Pagamento/recebimento de imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos

Fluxo caixa das actividades operacionais (1)

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangiveis
Activos intangiveis

lnvestimentos financeiros

Outros activos

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tang ivers

Activos intanglveis
I nvestimentos financeiros

Outros activos

Subsidios de investimento

Juros e rendimentos similares
Dividendos

Fluxos caixa das actividades de investimento (2)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos

Realizag6es de capital e outros instrumentos capital proprio

Cobertura de prejuizos

Doa96es

Outras operag6es de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos

Redugoes de capital e de outros instrumentos capital proprio

Outras operag6es de financimento
Fluxo das actividades de financiamento (3)

VariagSo de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

Efeito das diferengas de c6mbio
Gaixa e seus equivalentes no inicio do periodo
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 4.2

548 032,57
-190 451 ,86
-376.371,24

559.701,75
-253.754,24

-365.859,59

-18.790,53

2.708,13
67.666,57

-59.912,0€

-2.541 ,48

83.451 ,2C

51.584,17 20.997,64

-97.754,89
-22.472,20

-134,86

13

-88.819,29

-22.310,67

-427,22

-120.349,2E -111.557 ,1

-68.765,08 -90.559,54

174.338,74

105.573,62

264.898,00

174.338,70

:rrg\\-l
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ANExo AS DEMoNsrnagOes FTNANcEtRAS

oo peRiooo FINDo EM 31 de Dezembro de 2019

(Montantesexpressos em eu ros) .

1. tDENTtFtcAqAo on ENTTDADE ,

!

1.1. Designagio da Entidade
Casfig - CoordenaqSo de Ambito Social e Financeiro das Habitag6es do Municipio de GuimarSes, E.M.,
Unipessoal, Lda.
Matriculada na Conservatoria do Registo Comercial de Guimardes com o n0mero 504885855.

1.2. Sede
Rua Capitio Alfredo Guimardes, 354 - 4800-019 Guimardes i

1.3. Natureza da Actividade
A CASFIG 6 uma empresa encarregada da promogSo e gest6o do patrimonio imobili5rio habitacional, em ),
especial e primordialmente, as habitag6es sociais do Municipio de Guimar6es. No 6mbito socioeconomico
poderd criar e exercer servigos de apoio e acompanhamento social no dominio das car6ncias
habitacionais na area do Municipio de Guimardes.

Por exig6ncia da Lei n.o 53-F/2006, de 29 de Dezembro, que aprovou o regime juridico do sector
empresarial local, revogando a anterior Lei-Quadro das Empresas Municipais, lntermunicipais e Regionais :
(Lei n.o 58/98, de 18 de Agosto), a CASFIG foi transformada em E.E.M por escritura pOblica outorgada no'
dia 30 de Dezembro de 2009, adoptando denominagSo: CASFIG - Coordenagio de dmbito social e
financeiro das habitag6es do municipio de Guimardes, E.E.M

Entretanto, a publicagdo da Lei n.o 5012012, de 31 de Agosto, que define o novo regime juridico da
atividade empresarial local e das participag6es locais, veio impor que as empresas locais sejam
constituidas ou participadas nos termos da lei comercial podendo adotar a forma de sociedade unipessoal '

por quotas ou de sociedade anonima cujas ag6es sejam detidas por um [nico tltular, devendo observar "

todos os demais requisitos de constituigSo previstos na lei comercial (art.o 19.o - 1 ,2 e 3). Deixaram de r'

existir outras formas empresariais previstas na lei anterior, nomeadamente forma "Entidade Empresarial '

Local". Assim, foi adoptada a designagSo de CASFIG - CoordenagSo de Ambito Social e Financeiro das i
Habitag6es do Municipio de Guimardes, E.M., Unipessoal, Lda..

1.4. Designagio da entidade-mie ,

Municipio de GuimarSes.

1.5. Sede da entidade-mie
Largo Conego Jos6 Maria Gomes - 4800-419 GuimarSes - Portugal.

2. REFERENCIAL CONTAB|LIST|CO DE pREpARAqAO DAS DEMONSTRA9oES
FINANCEIRAS

2.1. Descrigio geral
As demonstrag6es financeiras apresentadas foram preparadas de acordo com o referencial contabillstico
nacional, constituldo pelo Sistema de NormalizagSo Contabilistica (SNC), integrando o Codigo de Conta
(CC), as Normas Contabilistica e de Relato Financeiro (NCRF) e as Normas Interpretativas (Nl). ,:

A apresentagdo e divulgagSo destas demonstrag6es financeiras obedece ao preceituado nas bases de
apresentagSo de demonstrag6es financeiras integrantes do SNC bem como da NCRF 1 - Estrutura e
Conte0do das Demonstrag6es Financeiras, sendo todas as divulgagOes em notas feitas por forga das',
NCRF aplicSveis ds respectivas classes de activos e/ou passivos. Teve-se tamb6m em conta, a adopqSo
dos modelos de demonstrag6es financeiras gerais aprovados pelas portarias no 6mbito do SNC.

E do entendimento da AdministragSo que estas demonstrag6es financeiras reflectem de forma verdadeira
e apropriada as operaq6es da Empresa, bem como a sua posigSo e desempenho financeiro e fluxos de
caixa.

:
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Nos periodos abrangidos pelas presentes demonstrag6es financeiras n5o foram derrogadas quaisquer
disposig6es do SNC que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem colocar em :
causa a imagem verdadeira e apropriada que devem transmitir aos interessados pelas InformaqOes
disponibilizadas.

2.3. Comparabilidade
As demonstrag6es financeiras apresentadas s5o compar6veis com as apresentadas para o periodo
anterior.

3. pRtNctpAts pollrtcas coNraerLislcAs -: '

As demonstraE6es financeiras foram preparadas a partir dos registos contabilisticos da entidade,
mantidos de acordo com os principios contabilisticos geralmente aceites em Portugal.

3.1 Bases de mensuragio usadas na preparagio das Demonstrag6es Financeiras:

Os principais criterios valorim6tricos utilizados na preparagSo das demonstraE6es financeiras foram os :

seguintes:

(a) Reconhecimento dos Servigos Prestados
Os Servigos Prestados s5o reconhecidos nos resultados operacionais do periodo a que dizem respeito,
n5o obstante poderem ser recebidos em periodos diferentes, de acordo com o regime de acr6scimo.
Foram aplicadas as definig6es e os crit6rios da NCRF 20.

(b)Subsldios ,

No periodo em an5lise efectuou-se o movimento contabilistico de imputagSo a rendimentos do periodo
pela quota-parte das depreciag6es dos activos fixos tangiveis adquiridos, com base no pressuposto de ,

que os subsidios s5o imputados como rendimento do periodo numa base sistem6tica durante as vidas'
0teis dos activos fixos tangiveis aos quais estdo associados.

No periodo em an6lise efetuou-se o movimento contabilistico de imputagSo a rendimentos do periodo
pela quota-pafte das amortizag6es dos ativos fixos tanglveis adquiridos em periodos anteriores.

(c) lmpostos sobre o rendimento
Os impostos correntes e os impostos diferidos s5o registados em resultados, salvo quando se relacionam
com itens registados diretamente no capital proprio.
Quando aplicSvel adotou-se a NCRF 25. -

O imposto corrente a pagar 6 baseado no lucro tribut6vel da empresa no periodo.
O lucro tribut6vel difere do resultado contabilistico, uma vez que exclui diversos custos e proveitos que
apenas ser6o dedutiveis ou tribut6veis noutros periodos.
O lucro tributSvel exclui ainda gastos e rendimentos que nunca serSo dedutiveis ou tributaveis.
Os impostos diferidos referem-se ds diferengas tempor6rias entre os montantes dos ativos e passivos
para efeitos de relato contabilistico e os respetivos montantes para efeitos de tributagSo
S5o geralmente reconhecidos passivos por impostos diferidos para todas as diferengas tempor6rias-
tribut6veis. S5o reconhecidos ativos por impostos diferidos para as diferengas tempo16rias dedutiveis, ,

porem tal reconhecimento verifica-se unicamente quando existem expectativas razoaveis de lucros fiscais
futuros suficientes para utilizar esses ativos por impostos diferidos.
Em cada data de relato 6 efetuada uma revisdo desses ativos por impostos diferidos, sendo os mesmos
ajustados em fung5o das expectativas quanto d sua utilizagSo futura.
Os ativos e os passivos por impostos diferidos s5o mensurados utilizando as taxas de tributagSo que se
espera estarem em vigor d data da reversSo das correspondentes diferenEas tempor6rias, com base nas
taxas de tributagSo (e legislagSo fiscal) que esteja formal ou substancialmente emitida na data de relato.

(d) Activos fixos tangiveis
Os edificios e equipamentos que integram o activo fixo tangivel s5o mensurados segundo o modelo do ,

custo previsto na NCRF 7, isto e, pelo custo menos a depreciag6o e perdas de imparidade acumuladas. O
custo de aquisig5o inclui o prego de compra do ativo, as despesas diretamente imput6veis d sua
aquisigSo e os encargos suportados com a preparagdo do ativo para que se encontre na sua condigSo de
utilizagSo.

A depreciagSo dos edificios e equipamentos 6 reconhecida como gasto a afectar os resultados:'
operacionais, na base do metodo de cdlculo linear (quotas constantes), com aplicagdo de percentagens .

sobre o custo de aquisiqSo, deduzido do valor residual dos activos, na base das seguintes estimativas de
perlodos de vida titil esperada:
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Edificios e outras construg6es:
Equipamento de Transporte:
Equipamento Administrativo
Outros Activos:

50 anos
8 anos
3,5; 8; '10; anos
10 anos

(e) Activos intangiveis
Os activos intanglveis s5o mensurados segundo o modelo do custo previsto na NCRF 6, isto e, pelo custo
menos a amorlizagdo e perdas de imparidade acumuladas. O custo de aquisigSo inclui o prego de Gompra
do ativo, as despesas diretamente imput6veis d sua aquisigSo e os encargos suportados com a
preparagSo do ativo para que se encontre na sua condiq6o de utilizaESo.

A amortizaqdo 6 reconhecida como gasto a afectar os resultados operacionais, na base do m6todo de '

c6lculo linear (quotas constantes), com aplicagSo de percentagens sobre o custo de aquisiqSo, deduzido .

do valor residual dos activos, na base das seguintes estimativas de periodos de vida Util esperada, em
regra 3 anos.

(f) Caixa e equivalentes a caixa
Os montantes incluidos na rubrica de caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa,
depositos banc6rios d ordem, a prazo e outras aplicag6es de tesouraria, venciveis a menos de 3 meses, e
que possam ser imediatamente mobiliz6veis com risco insignificante de alteraESo de valor.

(g) Clientes e outros Cr6ditos a receber
Esta rubrica estd mensurada em balango com base na quantia de redito historicamente reconhecido, e

deduzida de imparidade pelo risco de cr6dito ndo recuper6vel.
As imparidades reconhecidas em contas a receber foram calculadas essencialmente com base nas
antiguidades dos saldos das dividas a receber e o perfil do risco do cliente, sendo que este m6todo
equiparou-se d utilizaESo do crit6rio de mora considerado fiscalmente em Portugal.
As perdas por imparidade identificadas s5o registadas na demonstrag6o dos resultados, em "lmparidade
de dividas a receber", sendo subsequentemente revertidas por resultados, caso os indicadores de
imparidade diminuam ou desaparegam.

(h) Locag6es Financeiras .

As locagOes registadas nas demonstrag6es financeiras classificam-se como locaEOes financeiras, pois a
entidade assume todos os riscos e vantagens inerentes d propriedade.
Os ativos fixos tangiveis adquiridos mediante contratos de locagSo financeira, bem como as respetivas
responsabilidades, s5o contabilizados de acordo com o plano financeiro. Deste modo, o valor de
aquisigSo do ativo 6 registado na rubrica de ativos fixos tangiveis e a correspondente responsabilidade 6
registada no passivo em financiamentos obtidos. Adicionalmente, os juros incluidos no valor das rendas e

as depreciag6es dos ativos fixos tangiveis s5o registados, respetivamente, na rubrica de gastos
financeiros e gastos com amortizag6es e depreciag6es, na demonstragio de resultados do periodo a que
respeitam.

(i) Fornecedores e outras dividas a pagar
Estas contas estSo reconhecidas pela quantia amortiz6vel das respectivas dividas. A AdministragSo da
entidade entende que as quantias mostradas em balango n5o diferem significativamente dos justos
valores das respetivas dlvidas. O seu desconhecimento so ocorre quando cessarem as obrigagOes
decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido lugar a liquidagSo, cancelamento ou'
expiragSo.

3.2 Outras pol iticas contabil isticas relevantes :

(a)Regimedaperiodizagioeconomica(acr6scimo)
A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos d medida que s6o gerados, independentemente do ,

momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuiveis ao perlodo e ainda
ndo recebidas ou liquidadas s5o reconhecidas em "Devedores por acr6scimos de rendimento"; por sua
vez, as quantias de gastos atribuiveis ao periodo e ainda n5o pagas ou liquidadas s5o reconhecidas em'
"Credores por acr6scimos de gastos".

(b) Materialidade e agregagSo
As linhas de itens que n5o sejam materialmente relevantes sdo agregadas a outros itens das.
demonstrag6es financeiras. A Entidade ndo definiu qualquer criterio de materialidade para efeito de
apresentaE6o das demonstrag6es financeiras.



("sasrie
(c) Compensagio
Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, foram relatados separadamente nos respetivos itens
de balango e da demonstraqSo dos resultad-os, pelo que nenhum ativo foi compensado p"i qrrlqr"i 

,passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

3.3 Juizos de valor qye o Orgio de Gestio fez no processo de aplicagio das politicas
contabil[sticas e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas njs demonstrag6es
financeiras:

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrag6es financeiras da empresa sdo',
continuamente avaliados, representando d data de cada relato a melhor estimativa da Administragao
tendo em conta o desempenho historico, a experiOncia acumulada e as expectativas sobre eventos
futuros que, nas circunstdncias em causa, se acredita serem razo6veis.

3.4 Principais pressupostos relativos ao futuro:

As demonstrag6es financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operag6es,
a partir dos livros e registos contabilisticos da empresa, mantidos de acordo com os pCGA em portugal.
Os eventos subsequenles ocorridos apos a data do balango que proporcionem provas ou informig6es
adicionais sobre condiE6es que existam d data do balango ("acontecimenios que d6o lugir a ,

ajustamentos") sdo reflectidos nas demonstrag6es financeiras da empresa. Os eventos ap6s a data do :

balango que sejam indicativos de condiq6es que surgiram apos a data do balango ("acontecimentos que
n5o d5o lugar a ajustamentos"), quando materiais, sdo divulgados no anexo.
N5o ocorreram eventos subsequentes relevantes ap6s o termo do periodo em andlise.

3.5 Principais fontes de incerteza das estimativas:

A natureza intrinseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situagOes que haviam sido alvo
de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados. As
estimativas e os julgamentos que apresentam um risco significativo de originar um ajustamento material
no valor contabilistico de ativos e passivos no decurso do periodo seguinte s6o:
a) Ativos fixos tangiveis e ativos intangiveis / estimativas de vidas uteis
As depreciag6es s5o calculadas sobre o custo de aquisigSo sendo utilizado o m6todo da linha recta, a
partir da data em que o ativo se encontra disponivel para utilizaqlo, utilizando-se as taxas que melhor
refletem a sua vida 0til estimada. Os valores residuais dos ativos e as respetivas vidas uteis sdo revistos e
ajustados, se necess6rio em cada data de relato.
b) Reconhecimento de perdas por imparidade em contas a receber
As perdas por imparidade para contas a receber s5o calculadas com base na antiguidade dos saldos das
contas de terceiros e tendo por base o crit6rio de mora considerado fiscalmente em Portugal.4. FLUXOS DE CAIXA

4.1. Caixa e seus equivalentes nio disponiveis para uso
Todos os elementos registados nesta rubrica estdo disponiveis para uso.

4'2. DesagregagSo dos valores inscritos na rubrica de caixa e dep6sitos banc6rios

CAIXA E DEPOSITOS BANCARIOS

Conta DescrigSo 31 de Dezembro 2019
31 de Dezembro

2018
111 Caixa 133 212

12112 c.G.D. 289003874730 71.082 95.969

12115 c.G.D. 289003876330 0 10.627

12116 c.G.D. 289004941230 7.046 16.197

12118 c.G.D. 02890387867630 27.313 41.334
1311 Depositos a Prazo U 10.000

TOTAL 105.574 174.339

5. Politicas contabilisticas, alterag6es nas estimativas contabilisticas e erros

Ndo se registaram alterag6es em estimativas contabilisticas com efeito no periodo corrente ou em periodos
futuros, nem foram identificados erros materiais relativos a perlodos anteriores.

Lr"
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6. PARTES RELACIONADAS

6.1, Relacionamento com a entidade-mie
Nome da entidade-m5e: MUNtciPto or cutwtRRArs.

6.2. Remunerag6es do pessoal chave da gestio:
Os Administradores da CASFIG nio auferem qualquer remuneragSo ou qualquer outro beneficio

6.3. Transac96es entre partes relacionadas

A - NATUREZADE RELACIONAMENTO

A entidade-mde atribui subsidios a CASFIG.

B - TRANSAcQoTS E sALDos PENDENTES

Outras Partes Relacionadas
Dezembro 2019 Dezembro 2018

Compras P.Servicos/Subsidios Compras P.Servicos/Subsldios
Saldos Pendentes 0 0 0

TransacQ6es 194.000 0 227.000

7. ACTIVOS FIXOS TANG1VEIS

O movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangiveis, bem como nas respetivas
depreciag6es acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:

DescrigSo
Edificios e

Outras
Construg6es

Equipamento
Transporte

Equipamento
Administrativo

Outros
Activos

Tangiveis
Total

Quantia
Escriturada
Bruta lnicial

Deprecia96es
Acumuladas

681 54.240 90.1 01 50.690

-168.399 -54.240 -88.324 -30.1 73

876.741

-341.137

Quantia
Escriturada
Liquida lnicial 513,310 0 1.777 20.517 535.604

Adig6es

Diminuig6es

Deprecia96es

Regulariza96e
s

95.251

15.279

15.279

423

1.757

3.078

-1.321

546

2.806

2.806

96.220

19.842

21.163

-1.321

593.282 0 443 18.257 611.982

,{
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8. Aclvos rrurnrucivers

Descrigio
lmparidades de dividas a receber
- 31 de Dezembro

2019
lmparidades de dividas a receber
- 31 de Dezembro 2018

O reconhecimento das perdas de imparidade decorreu de atrasos no pagamento, pese embora todos os

esforgos realizados no sentido de se obter a boa cobranga dos valores em divida.

10. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS

A decomposigSo desta rubrica nos periodos em an6lise 6 a seguinte:

O movimento ocorrido na quantia escriturada dos activos intangiveis, bem como nas respectivas 
,amortizagOes acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:

Descrigio Programas de
comoutador Total

Quantia Escriturada Bruta
lnicial $.567

(20.207)

23.360

Adig6es 22.472

Diminuig6es 16.227

Quantia Escriturada Liquida
Final 29.605

43.567

(20.207\

23.360

22.472

16.227

29.605

9. CLIENTES

A decomposigSo desta rubrica nos periodos em an6lise 6 a seguinte:

Nos perlodos em an6lise foram reconhecidas as seguintes perdas por imparidade e reversoes na

demonstraESo dos resultados:

Abate direto
Reconhecidos Revertidos no de divida

Saldo inicial no periodo periodo incobr6vel Saldo final

31.792N"* *-i
323nl # 3.3111

;,*,;

q
;;

CLIENTES

Conta Descrie6o Dezembro 2019 Dezembro 2018

211 Clientes conta corrente 45.686 45.112

217 Clientes de cobranga duvidosa 38.688 34.362

219 Perdas por lmparidade 32.351 (31.792\

Total 52.023 47.684



(* GASFIG
E[/PRESA MUNICIPAL

Conta

ESTADO - Dezembro 2019

O"".riqao
241 lmposto sobre o rendimento 987
242 RetenQSo de impostos sobre o rendimento 2.735
243 lva a Pagar 8.932
245 ContribuiQ6es para a seguranQa social 7.054

Total 19.708

Conta

ESTADO - Dezembro 2018

DescrieSo Saldo devedor I Satao credor
241 lmposto sobre o rendimento 3.667
242 RetengSo de impostos sobre o rendimento n 2.665
243 lva a Pagar 0 12,170
245 Contribuigdes para a seguranca social 0 6.420

Total 3.667 21.255

N5o existem dividas em mora ao Estado e outros entes p0blicos.

11. OUTROS CREDITOS A RECEBER

A decomposigSo desta rubrica nos periodos em andlise 6 a seguinte:

12. OUTRAS DIVIDAS A PAGAR

A decomposigSo desta rubrica nos periodos em an6lise 6 a seguinte:

OUTRAS CONTAS A RECEBER

Conta Descriqio Dezembro 2019 Dezembro 2018
272 Devedores por acr6scimos de rendimento

22 Saldos devedores 5
278 Outros devedores 1200 533

Total ', .200 s38

Conta

OUTRAS CONTAS A PAGAR

,"""r'nro
21 Clientes - Saldos credores 4.757 3.776
23 Pessoal 0

272 Devedores e credores por acr6scimos 54.099 51.414
278 Outros Credores 63.983 45.862

Total Gorrente 122.839 101.051
278 Outros Credores 84.546 86.728

Total Nio Corrente 84.546 86.728

O valor constante da rubrica Outros Credores no Passivo N6o Corrente diz respeito a passivo por
impostos diferidos.
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13. GAPITAL SUBSCRITO fw
A 31 de Dezembro 2019, o capital social da empresa, no valor de 4g.87g euros encontrava-se totalmente
subscrito e realizado, sendo composto por uma 0nica quota.

14, RESERVA LEGAL

De acordo com a legislagdo comercial em vigor, pelo menos 5% do resultado liquido anual, se positivo,
tem de ser destinado ao reforgo da reserva legal ate que esta represente 20% do capital. Esta reserva
nio e distribuivel a n6o ser em caso de liquidagao da empresa, mas pode ser utilizada para absorver
prejuizos depois de esgotadas as outras reservas ou incorporada no capital.

Em 31 de Dezembro de 2019 a Reserva Legal, de 11.265 euros, perlazia23% do capital subscrito.

15. OUTRAS RESERVAS

A rubrica de "outras Reservas" diz respeito na sua totalidade a reservas livres.

16. ourRAS vanragOes No cAptrAL pRopRto

Os movimentos ocorridos em outras variag6es nos capitais proprios estSo relacionados com os subsidios
obtidos do Estado e correspondentes ajustamentos.

17. VENDAS E SERV|9OS PRESTADOS

A decomposigSo desta rubrica nos periodos em andlise e a seguinte:

VENDAS E SERVICOS PRESTADOS

Conta DescricSo Dezembro 2019 Dezembro 2018

721 PrestaqSo Servieos Rendas 391.444 392.148
722 Agravamentos Rendas 4.203 5.287

723 PrestaeSo de servicos - Camara 129.000 137.000

Total 524.647 534.435

Na rubrica "Prestag5o de servigos - Clmara", no montante de 12g.000 euros,
de compet6ncias.

18. FORNECTMENTOS E SERV|qOS EXTERNOS

A decomposigSo desta rubrica nos periodos em analise 6 a seguinte:

s5o referentes a delegagSo

FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS

Conta Descrigdo Dezembro 2019
Dezembro

2018

622 Servieos Especializados 1 13.390 173.847

623 Materiais 8.345 11.911

624 Energia e fluidos 17.505 19.258

625 Deslocae6es e Estadas 4.836 1.00

626 Serviqos Diversos 30.331 28.069

Total 174.407 233.086
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19. GASTOS COM PESSOAL

A decomposigSo desta rubrica nos periodos em andlise e a seguinte:

GASTOS COM O PESSOAL

Conta Descricio
Dezembro

2019 Dezembro 2018

632 Remunerac6es do Pessoal 308.492 304.340

635 Encargos Sobre Remunerae6es 63.078 57.124

636 Seguro Acid. Trab. Doeneas Prof. 3.088 3.030

638 Outros qastos com o pessoal 2.500 3.228

377.',158 367.722

A AdministragSo n5o aufere qualquer remuneragEo.

Todas as remunerag6es e outros beneficios s6o beneficios de curto prazo. N5o existem beneficios de
longo prazo, beneficios por cessagdo de emprego nem pagamentos em ac96es.

O nOmero m6dlo de empregados ao longo do ano de 2019 foi de 17 e ainda mais 1 colaboradores no
dmbito do programa do IEFP.

20, OUTROS RENDIMENTOS

A decomposigSo desta rubrica nos periodos em an5lise 6 a seguinte:

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Conta Descricio Dezembro 2019 Dezembro 2018

78 Outros 13.390 12.226

Total 13.390 12.226

Esta rubrica inclui o montante de 9.698 euros referente d imputagSo a rendimentos do periodo do valor
dos subsidios para investimento. Esta imputagdo 6 feita na proporqSo das depreciag6es dos bens ativos
fixos tanglveis subjacentes.

21. OUTROS GASTOS

A decomposigdo desta rubrica nos periodos em andlise 6 a seguinte:

OUTROS GASTOS E PERDAS

Conta Descrieio Dezembro 2019 Dezembro 2018

681 lmoostos aaa
JJZ 1.035

683 Dividas incobr6veis 392

688 Outros 4.104 1.653

OUTROS GASTOS E PERDAS 4.828 2.688

22. DivulgagOes exigidas por diplomas legais:

Das informag6es legalmente exigidas noutros diplomas, designadamente nos artigos 660-4 e 397.0 do
Codigo das Sociedades Comerciais (CSC) e das disposig6es referidas nos Decreto-Lei no 411191 , de 17
de Outubro, Decreto-Lei n.o 534/80, de 7 de Novembro importa referir que:

a) Em obediencia ao disposto no adigo 21 .o do Decreto-Lei n.o 411191 , de 17 de Outubro, informa-
se que a Empresa n6o 6 devedora em mora d Seguranga Social;

b) Nos termos do Decreto-Lei n.o 534/80 de 7111, informa-se que ndo existem dividas em mora ao
Estado e Trabalhadores;
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c) Conforme o disposto no n.o 1, alinea b) do artigo 66.0-A do CSC, os honor6rios facturados pela
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas durante o ano de 2019 foram 2.150 Euros,
referentes exclusivamente as fung6es exercidas como Fiscal Unico.

23. Provis6es, passivos contingentes e activos contingentes

24.1 Provisdes

Nos periodos em an5lise ndo foram constituidas quaisquer provis6es.

24.2 Passivos Continqentes

Em nenhum dos perlodos em analise a CASFIG tem quaisquer processos em curso que possam ser
avaliados como passivos contingentes.

24.3 Activos Continqentes

Nos periodos em an6lise n5o se registou nem existiu qualquer processo que possa ser avaliado como
activo contingente.

24. ACONTECTMENTOS APOS A DATA DO BALANQO

N6o foram detetados acontecimentos apos a data do balango suscetiveis de afetar as
demonstrag6es financeiras.

presentes

25. DATA DE AUTORTZA9AO pena EMtssAo
As presentes Demonstrag6es Financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Gest5o a 11 de margo de
2020

Contabilista certificada,

rz-*-.-=- I *5
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Parecer do Fiscal Unico
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ARMANDO MAGALHAES, CARTOS SILVA&ASSOCIADOS, SROC, LDA.
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Rrmr6Rto E pAREcER Do FtscAL utrlco

Exmo. S6cio,

Nos termos legais e estatutdrios vimos submeter i Sua apreciagSo o Relat6rio sobre a actividade por
n6s desenvolvida, bem como o Parecer sobre os documentos de prestagdo de contas apresentados
pelo conselho de GestSo da CASFIG - coordenagSo de Ambito social e Financeiro das Habitag6es do
Municlpio de GuimarSes, E.M., Unipessoal, Lda. referentes ao exercicio findo em 31. de Dezembro de
2019.

No decorrer do exercicio, acompanhdmos com a periodicidade e extensao que considerdmos
adequadas, a evolugSo da actividade da Empresa, a regularidade dos seus registos contabilisticos e o
cumprimento dos estatutos em vigor, tendo recebido do Conselho de GestSo e dos servigos todas as
informag6es e os esclarecimentos solicitados.

Ap6s o encerramento do exercicio, apreciSmos o Relat6rio de Gestdo bem como as Demonstrag6es
Financeiras da Empresa e procedemos, nesta data, d emissSo da respectiva certificagSo Legal das
Contas, que consideramos reproduzida neste documento.

Nestes termos, somos de parecer que poderdo ser aprovados:

1) o Relatorio de Gestao e as Demonstrag6es Financeiras, referentes ao exerclcio de 2019,
apresentados pelo Conselho de Gestdo;

2) a proposta do conselho de GestSo sobre a aplicagdo dos resultados do exercicio.

Vila Nova de Gaia, 12 de Margo de2O2O

O Fiscal Unico

ARMANDO MAGALHAES, CARLOS SILVA & ASSOCIADOS, SROC, LDA,
representada por

(Ant6nio de Jesus .C. n.s 773)

Edificio Tower Plaza
Via Engcnheiro Edgar Cardoso,23 12" D - 4400_676 Mla Nova de Gaia
Tel: (+35 I ) 22 37 5 47 23. Tctm: 96 488 66 7 I . F ax: (+3 5 t) 22 37 5 Og 24
geral@msa-sroc.com

Pessoa Colectiva 509 332 l53
Inscrita na Ordem dos Rcvisores Oficiais de Contas com o n..245
Inscrita na CMVM com o n..2016153g
Inscrita na conseruat6ria do Registo Comcrcial de V N. Gaia
Capital Social de 20.200€
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cERTtFrcAeAo ueru DAs coNTAs

RETATO SOBRE A AUDTTORIA DAS DEMONSTRAG6ES FINANCEIRAS

OpiniSo

Auditiimos as demonstrag6es financeiras anexas da CASFIG - coordenagdo de Ambito social e
Financeiro das Habitagdes do Municfpio de GuimarSes, E.M., Unipessoat, [da. (a Entidade), que
compreendem o balango em 31 de Dezembro de 2019 (que evidencia um total de g0g 0g7 euros e
um capital pr6prio de 559 704 euros, incluindo um resultado liquido de 5 565 euros), a demonstragdo
dos resultados por naturezas, a demonstragSo das alteragoes no capital pr6prio, a demonstragao dos
fluxos de caixa relativas ao perfodo findo naquela data e as notas is demostragdes financeiras que
incluem um resumo das poriticas contabirfsticas significativas.

Em nossa opiniao, as demostragdes financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspectos materiais, a posigSo financeira da cASFtG - coordenagao de
Ambito social e Financeiro das Habitag6es do Municipio de Guimaries, E.M., Unipessoat, Lda. em
31 de Dezembro de 2019 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao periodo findo
naquela data de acordo com as Normas contabilisticas e de Relato Financeiro adoptadas em portugal
atrav6s do Sistema de Normalizagdo Contabilistica.

Bases para a opini6o

A nossa auditoria foi efectuada de acordo com as Normas lnternacionais de Auditoria (lsA) e demais
normas e orientagdes t6cnicas e 6ticas da ordem dos Revisores oficiais de contas. As nossas
responsabilidades nos termos dessas normas est6o descritas na secaao ,,Responsabilidades 

do
auditor pela auditoria das demonstrag6es financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos
termos da lei e cumprimos os demais requisitos 6ticos nos termos do c6digo de 6tica da ordem dos
Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos 6 suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opini6o.

Responsabilidades do 6195o de gestio e do 6195o de fiscatizagdo pelas demonstrag6es financeiras

O 6195o de gestSo 6 responsdvel pela:

preparag6o de demonstragdes financeiras que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posigSo financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade

Edificio Tower Plaza
Via Engcnheiro Edgar Cardoso, 23 12" D _ 4400_676 Vila Nova dc Gaia
Tel: (+35 1) 22 37 5 47 23. Telm: 96 488 66 7 I . F ax: (+35 1) 22 37 5 Og 24
geral@msa-sroc.com

Ot{

Pessoa Colcctiya 509 332 153
Inscrita na Ordem dos Revisores 0ficiais de Contas com o n.o 245
Inscrita na CMVM com o n.o 2016153g
Inscrita na conseryat6ria do Registo Comercial de V N. Gaia
Capital Social de 20.200€
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de acordo com as Normas Contabilfsticas e de Relato
atrav6s do Sistema de Normalizag5o Contabilistica;

[-inanceiro adoptadas em portugal

elaboragSo do relat6rio de gestSo nos termos legais e regulamentares aplicdveis;
criagSo e manutengSo de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a
preparagSo de demonstragdes financeiras isentas de distorgao material devido a fraude ou
erro;

adopgSo de politicas e crit6rios contabillsticos adequados nas circunst6ncias; e
avaliagao da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando
aplicdvel, as mat6rias que possam suscitar drividas significativas sobre a continuidade das
actividades.

o 6195o de fiscalizagSo 6 responsdvel pela supervisSo do processo de preparag6o e divulgag5o da
informagdo financeira da Entidade.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstragdes financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segu ranga razoavel sobre se as demonstraq6es
financeiras como um todo esteo isentas de distorgdes materiais devido a fraude ou erro, e emitir um
relat6rio onde conste a nossa opini5o. seguranga razodvel 6 um nivel elevado de seguranga, mas ndo
6 uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as lsA detectard sempre uma
distorg5o material quando exista. As distorg6es podem ter origem em fraude ou erro e sao
consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa, razoavelmente, esperar que
influenciem decis6es econ6micas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstra96es
fina nceiras.

como parte de uma auditoria de acordo com as lSA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos
cepticismo profissional durante a auditoria e tamb6m:

identificamos e avaliamos os riscos de distorgSo material das demonstrag6es financeiras,
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que
respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada
para proporcionar uma base para a nossa opiniSo. o risco de ndo detectar uma distorgeo
material devido a fraude 6 maior do que o risco de n5o detectar uma distorg6o material
devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificagro, omiss6es intencionais,
falsas declarag6es ou sobreposigEo ao controlo interno;
obtemos uma compreensao do controlo interno relevante para a auditoria com o objectivo
de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstdncias, mas ndo
para expressar uma opiniSo sobre a eficiScia do controlo interno da Entidade;
avaliamos a adequagSo das politicas contabilisticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilisticas e respectivas divurgag6es feitas pelo 6rg5o de gest5o;
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conclu[mos sobre a apropriagSo do uso, pelo 6rgao de gestSo, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material
relacionada com acontecimentos ou condigdes que possam suscitar d[vidas significativas
sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade )s suas actividades, Se concluirmos
que existe uma incerteza material, devemos chamar a atengao no nosso relat6rio para as
divulgaE6es relacionadas incluidas nas demonstragdes financeiras ou, caso essas divulgag6es
n5o sejam adequadas, modificar a nossa opini5o. As nossas conclus6es sao baseadas naprova de auditoria obtida at6 d data do nosso relat6rio. po16m, acontecimentos ou
condigdes futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas actividades;
avaliamos a apresentagSo, estrutura e conteildo global das demonstrag6es financeiras,
incluindo as divulgagoes e se essas demonstrag6es financeiras representam as transaca6es e
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentageo apropriada;
comunicamos com os encarregados da governagSo, entre outros assuntos, o 6mbito e o
calenddrio planeado da auditoria e as conclusdes significativas da auditoria, incluindo
qualquer defici6ncia significativa de controlo interno identificado durante a auditoria,

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificagdo da concord6ncia da informagEo constante norelat6rio de gestdo com as demonstrag6es financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGUTAMENTARES

Sobre o relat6rio de gestdo

Dando cumprimento ao artigo {!la, p.e 3, allnea e) do c6digo das sociedades comerciais, somos deparecer que o relat6rio de gestSo foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares
aplicdveis em vigor, a informagSo nele constante 6 concordante com as demonstragoes financeiras
auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciagSo sobre a Entidade, n5o identificdmos
incorrecgdes materia is.

Vila Nova de Gaia, 12 de Margo de 2020

ARMANDO MAGALHAES, CARLOS SILVA & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
representada por

(Ant6nio de Jesus pe R.O.C, n.s 773)

Edificio Tower Plaza
\4a Engenheiro Edgar Cardoso, 23 lZ" D _ 4400_676 Vila Nova de Gaia
Tel: (+35 1) 22 37 5 47 23. Tclm: 96 488 66 7 I . F ax: (+35 I) 22 37 5 0g 24
geral@msa-sroc.com

Pessoa Colectiva 509 332 153
lnscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o n..245
Inscrita na CMVM com o n..20161538
Inscrita na conservat6ria clo Registo Comercial de V N. Gaia
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