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NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃNOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃNOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃNOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSO DE RESULTADOSO DE RESULTADOSO DE RESULTADOS    –––– ANO DE  ANO DE  ANO DE  ANO DE 2013201320132013    
    

 
EnquadramentoEnquadramentoEnquadramentoEnquadramento    

 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º54-A/99, de 22 de fevereiro, as notas que a seguir se apresentam “visam 

facultar aos órgãos autárquicos a informação necessária ao exercício das suas competências, permitindo uma 

adequada compreensão das situações expressas nas demonstrações financeiras ou de outras situações que, 

não tendo reflexo nessas demonstrações, são úteis para uma melhor avaliação do seu conteúdo” (ponto 2.4 

do POCAL) 

 

Estas notas têm como referência a numeração definida no ponto 8 do Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL), omitindo-se todos os pontos aí definidos que não são aplicáveis, ou para cujo 

conteúdo se considera não existir informação relevante que justifique a sua divulgação. 

 

Os mapas financeiros foram elaborados de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e 

definidos no ponto 3.2 do POCAL. 

 

 

8.2 8.2 8.2 8.2 ---- Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados    

 
 
GeralGeralGeralGeral    
 

Estão omissas as notas 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 

8.2.23, 8.2.24 e 8.2.30 por não existirem situações em que se aplique ou não existir informação que justifique 

a sua divulgação. 

 

 

8.2.3 8.2.3 8.2.3 8.2.3     Critérios ValorimétricCritérios ValorimétricCritérios ValorimétricCritérios Valorimétricos Adoos Adoos Adoos Adotadostadostadostados 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto de continuidade de operações do Município 

(entidade contabilística), segundo os princípios do custo histórico, prudência, especialização dos exercícios, 

materialidade e da não compensação. 

 

a)a)a)a) Imobilizado Imobilizado Imobilizado Imobilizado CorpóreoCorpóreoCorpóreoCorpóreo e Bens do Domínio Pú e Bens do Domínio Pú e Bens do Domínio Pú e Bens do Domínio Públicoblicoblicoblico    

Para efeitos de atualização e avaliação dos bens do Imobilizado Corpóreo e dos Bens do Domínio Público da 

Autarquia foram aplicadas as regras, critérios e métodos estabelecidos na Norma de Controlo Interno da 

Autarquia (artigos 73.º a 126.º), cumprindo as disposições previstas no ponto 4.1 do POCAL. 
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Os critérios valorimétricos utilizados relativamente ao imobilizado corpóreo e bens de domínio público, foram 

os que constam desse regulamento, estando os critérios de acordo com as disposições do POCAL e do 

Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE). 

 

a 1) As imobilizações corpóreas estão registadas ao custo de aquisição ou de produção, incluindo todas as 

despesas com a compra, liquido das amortizações acumuladas. 

 

a 2)  As amortizações são calculadas em função da vida útil de cada tipo de ativo e pela aplicação das taxas 

de depreciação preconizadas pelo CIBE através do método das quotas constantes por duodécimos. 

 

 

b)b)b)b) Imobilizado em CursoImobilizado em CursoImobilizado em CursoImobilizado em Curso    

O imobilizado em curso está valorizado de acordo com grau de acabamento e faturação das obras e trabalhos 

específicos (Imobilizado Incorpóreo). 

Os autos de receção provisória de 2013 foram regularizados através da inserção dos seus valores nas 

respetivas contas de imobilizações corpóreas. 

 

c)c)c)c) Investimentos FinanceirosInvestimentos FinanceirosInvestimentos FinanceirosInvestimentos Financeiros    

Os investimentos financeiros são registados ao custo de aquisição, exceto para os casos em que as 

participações financeiras são superiores a 20%. Neste caso deixou de se utilizar o método de custo, passando 

a utilizar-se o método de equivalência patrimonial. 

Os investimentos financeiros estão expressos no mapa de Ativos de Rendimento Fixo e na nota 8.2.16. 

 

d)d)d)d) ExistênciasExistênciasExistênciasExistências    

 As Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo são valorizadas ao custo de aquisição, que inclui todas as 

despesas com a compra até à sua entrada em armazém. Como método de valorização das saídas ou 

consumos é utilizado o custo médio ponderado. 

 

e)e)e)e) Dívidas de e a terceirosDívidas de e a terceirosDívidas de e a terceirosDívidas de e a terceiros    

    

As dívidas de e a terceiros, são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.  

 

f)f)f)f) DisponibilidadesDisponibilidadesDisponibilidadesDisponibilidades    

As disponibilidades de caixa e em depósitos bancários exprimem os montantes dos meios de pagamento e 

dos saldos de todas as contas de depósitos. 

 

g)g)g)g) Acréscimos e DiferimentosAcréscimos e DiferimentosAcréscimos e DiferimentosAcréscimos e Diferimentos / Especialização dos exercícios / Especialização dos exercícios / Especialização dos exercícios / Especialização dos exercícios    

As receitas são reconhecidas nos exercícios a que dizem respeito independentemente do seu recebimento. 

As despesas são igualmente reconhecidas quando ocorrem, independentemente do seu pagamento. As 

diferenças resultantes são relevadas nas rubricas de “Acréscimos e Diferimentos”: Acréscimos de Proveitos; 

Custos Diferidos; Acréscimos de Custos e Proveitos Diferidos. 
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Incluem-se nestas contas, seguros a liquidar, remunerações a liquidar, consumos de água, eletricidade, 

telecomunicações, despesas antecipadas de seguros, especialização de custos diversos, juros a receber, 

especialização de proveitos diversos e subsídios ao investimento (FEDER e outros).   

             - Em anexo mapa com os bens que obtiveram subsídios de investimento 

 

h)h)h)h) Aquisições em locação financeiraAquisições em locação financeiraAquisições em locação financeiraAquisições em locação financeira    

Os valores de capital indicados nos contratos de aquisição de bens em regime de locação financeira são 

registados nas respetivas contas de imobilizado, e de fornecedores de imobilizado. Os encargos financeiros 

debitados são relevados nas adequadas contas de custo do exercício. 

 

 

8.2.7/8.2.8 Movimentos ocorridos em contas do Ativo Imobilizado e respetivas Amortizações e 8.2.7/8.2.8 Movimentos ocorridos em contas do Ativo Imobilizado e respetivas Amortizações e 8.2.7/8.2.8 Movimentos ocorridos em contas do Ativo Imobilizado e respetivas Amortizações e 8.2.7/8.2.8 Movimentos ocorridos em contas do Ativo Imobilizado e respetivas Amortizações e 

ProvisõesProvisõesProvisõesProvisões    

 

Mapas (Ativo Bruto/ Amortizações e Provisões) - Em anexo às notas ao balanço e à demonstração de 

resultados.  

 

Informações relativas à nota 8.2.8 encontram-se anexas às notas ao balanço e à demonstração de resultados 

no relatório da Subunidade Orgânica do Património (todos os dados estão inseridos na base de dados 

informática SIC). 

 

8.2.9 8.2.9 8.2.9 8.2.9 Custos com empréstimos para financiar imobilizaçCustos com empréstimos para financiar imobilizaçCustos com empréstimos para financiar imobilizaçCustos com empréstimos para financiar imobilizaçõesõesõesões    

Informação incluída no documento 8.3.6.1 do POCAL em anexo.  

 

Nota: Os valores contratados determinam responsabilidades de capital vincendas, a 31 de dezembro de 

2013, no valor de € 42.331.644,17. 

 

 

 

 

Capital Encargos do ano 

 
Contratado 

 

 
Utilizado 

 

 
Amortização 

 

 
Juros 

 

 
Total 

 

Juros 
de 

mora 

Encargos 
do ano 

vencidos e 
não pagos 

Dívida em 
1 de 

janeiro 
 

Dívida em 
31 de 

dezembro 
 

74.100.356,25 € 73.859.309,15 € 6.289.953,76 € 1.943.710,88 € 8.233.664,64 € - € - € 48.621.597,93 € 42.331.644,17 € 
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8.2.12 8.2.12 8.2.12 8.2.12 Imobilizações em poder de terceirosImobilizações em poder de terceirosImobilizações em poder de terceirosImobilizações em poder de terceiros    

 

 

Imobilizações em poder de terceiros - Bens do Domínio Público 

Ano de 
Inventário 

Nº de 
Inventário 

Descrição 
do Imóvel localização 

Entidade a 
quem foi 

cedido o bem 
(cedência 
precária) 

Título de 
cedência/    

Data 

Edificios                             
conta 452                             
valor atual                         

(em 31-12-2013) 

2011 201196 

Armazém de 
aprestos A - 

Núcleo 
Piscatório da 

Gala 

Portinho da 
Gala - S. 

Pedro 

pescadores de 
pesca 

artesanal 

cedência do 
direito de 
utilização, 
mediante o 

pagamento de 
uma taxa anual 

93.785,08 € 

2011 201197 

Armazém de 
aprestos B - 

Núcleo 
Piscatório da 

Gala 

Portinho da 
Gala - S. 

Pedro 

pescadores de 
pesca 

artesanal 

cedência do 
direito de 
utilização, 
mediante o 

pagamento de 
uma taxa anual 

93.785,08 € 

2011 201198 

Armazém de 
aprestos C - 

Núcleo 
Piscatório da 

Gala 

Portinho da 
Gala - S. 

Pedro 

pescadores de 
pesca 

artesanal 

cedência do 
direito de 
utilização, 
mediante o 

pagamento de 
uma taxa anual 

93.785,08 € 

2011 201199 

Armazém de 
aprestos D - 

Núcleo 
Piscatório da 

Gala 

Portinho da 
Gala - S. 

Pedro 

pescadores de 
pesca 

artesanal 

cedência do 
direito de 
utilização, 
mediante o 

pagamento de 
uma taxa anual 

93.785,08 € 

2011 201200 

Armazém de 
aprestos E - 

Núcleo 
Piscatório da 

Gala 

Portinho da 
Gala - S. 

Pedro 

pescadores de 
pesca 

artesanal 

cedência do 
direito de 
utilização, 
mediante o 

pagamento de 
uma taxa anual 

93.785,10 € 

2013 201248 Casa Típica 
de Lavos 

Costa de 
Lavos - 
Lavos 

Junta de 
Freguesia de 

Lavos 

protocolo de 
colaboração 
julho/2013 

48.092,92 € 

TOTAL 517.018,34 € 

 

 

 

Imobilizações - Bens do dominio privado (terrenos) na posse de terceiros - 2013  (resumo) 

Conta POCAL Designação Valor Imobilizado Entidades 

421 terrenos cedidos - cessão precária 927.415,97 € várias 
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Imobilizações em poder de terceiros - Bens do Domínio Privado 

Conta 
POCAL 

Designação Valor Imob. 
Líquido 

Motivo entidade 

4221 Edifícios  23.856.189,14 € Vários Várias 

4222 Outras construções 1.141.699,43 € Vários Várias 

421 Terrenos subjacentes 5.240.068,88 € Vários Várias 

TOTAL 30.237.957,45 €   

 

 

 

 

 

 

Imobilizado Corpóreo - 423 - Imobilizado em poder de terceiros - 2013 

Nº 
Inventári

o 

Classificaçã
o CIBE Descrição Entidade Título Valor 

Atual 
Ano Início 
Inventário 

19968 111 02 03 Dumper nº 20 JF Santana cedência a 
título precário 

0,00 € 2001 

19895 115 02 03 Dumper nº 30 JF Alhadas cedência a 
título precário 

0,00 € 2001 

19896 116 02 03 Dumper nº 31 JF Tavarede cedência a 
título precário 

0,00 € 2001 

19898 118 02 03 Dumper nº 33 JF Maiorca cedência a 
título precário 

0,00 € 2001 

19899 119 02 03 Dumper nº 34 JF Bom Sucesso cedência a 
título precário 

0,00 € 2001 

47856 120 02 03 Dumper nº 37 JF Marinha das 
Ondas 

cedência a 
título precário 

0,00 € 2004 

47857 121 02 03 Dumper nº 38 JF Alqueidão cedência a 
título precário 

0,00 € 2004 

 

Nota: As informações pormenorizadas sobre estas cedências, motivos e entidades, encontram-se no relatório 

da SCAB- Secção de Cadastro e Administração de Bens. 
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8.2.13 8.2.13 8.2.13 8.2.13 Bens utilizados em regime de locação FinanceiraBens utilizados em regime de locação FinanceiraBens utilizados em regime de locação FinanceiraBens utilizados em regime de locação Financeira                            

    

 

BENS UTILIZADOS EM REGIME DE LOCAÇÂO FINANCEIRA – VALORES CONTABILÍSTICOS 

ANO 2013 

Designação N.º 
Contrato 

Locador Data do Contrato Valor 
(Conta 42) 

Amortizações 
Acumuladas 

(Conta 48) 

Valor 
Contabilístico 
(Imob.Líquido) 

Prédio 
Urbano 

p/serviços-
Rua do 
Mato 

1106424 TOTTA 30-09-2002 579.188,66 € 72.285,17 € 506.903,49 € 

Fração J - 
Casa do 

Paço 
450010761 BCP 25-11-2013 1.261.774,87 € 4.384,67 € 1.257.390,20 € 

  
TOTAL 1.840.963,53 € 76.669,84 € 1.764.293,69 € 

 

a) Isento de IVA 

 

 

BBBBensensensens    utilizadosutilizadosutilizadosutilizados    emememem    regime de locação financeiraregime de locação financeiraregime de locação financeiraregime de locação financeira    –––– P P P Perspetierspetierspetierspetiva financeirava financeirava financeirava financeira    

 

Em 31 de dezembro de 2013, o valor total dos contratos em execução em regime de locação financeira 

referem-se a edifícios p/serviços e ascendem a € 1.259.046,87.  

 

Estes valores contratados determinam responsabilidades de capital vincendas, a 31 de dezembro de 2013, no 

valor de € 987.953,47, dos quais responsabilidades de curto prazo no valor de € 94.981,65. 

 

 

BENS UTILIZADOS EM REGIME DE LOCAÇÂO FINANCEIRA – PERSPETIVA FINANCEIRA 

ANO: 2013 

Designação N.º 
Contrato 

Locador 
Data 
Do 

Contrato 
Valor 

Capital 
em 

Dívida 
(FIM 2013) 

Capital 
 Em  Dívida 

 Médio 
 Longo 
 Prazo 

Capital 
 em  

Dívida Curto 
 Prazo 

(A Pagar 
 em 2014) 

Prédio Urbano 
p/serviços-

Rua do Mato  
1106424 TOTTA 30-09-2002 530.706,00 € 285.077,33 € 266.863,51 € 18.213,82 € 

Fração J - 
Casa do Paço 

450010761 BCP 25-11-2013 728.340,87 € 702.876,14 € 626.108,31 € 76.767,83 € 

TOTAL 1.259.046,87 € 987.953,47 € 892.971,82 € 94.981,65 € 
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8.2.14 8.2.14 8.2.14 8.2.14 Relação dos bens de imobilizado que não foi possível valorizarRelação dos bens de imobilizado que não foi possível valorizarRelação dos bens de imobilizado que não foi possível valorizarRelação dos bens de imobilizado que não foi possível valorizar    

 

Na data de elaboração do presente relatório e contas, encontra-se por inventariar ou valorizar os seguintes 

grupos de bens adquiridos ou produzidos até 31/12/2002: 

 

a) Livros e outro espólio da Biblioteca Municipal; 

b) Objetos de arte localizados nos diversos museus e edifícios municipais; 

c) Bens cedidos por contratos de concessão, nomeadamente redes de saneamento e 

redes de águas (Águas da Figueira, SA). 

 

8.2.15 8.2.15 8.2.15 8.2.15 Bens de dBens de dBens de dBens de domínio público que não são objeomínio público que não são objeomínio público que não são objeomínio público que não são objeto de amortizaçãoto de amortizaçãoto de amortizaçãoto de amortização    

 

Os bens de domínio público inseridos nas contas 451- “Terrenos e recursos naturais” e  455- “Bens do 

património histórico, artístico e cultural”, não foram objeto de amortização de acordo com o art.º 36 do 

Cadastro e inventário dos bens do estado (CIBE). 

 

8.2.16 8.2.16 8.2.16 8.2.16 Entidades ParticipadasEntidades ParticipadasEntidades ParticipadasEntidades Participadas    

    

Utilização método de custoUtilização método de custoUtilização método de custoUtilização método de custo    

PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS 

ANO 2013 – Método de Custo 

Denominação 
Social N.P.C. Cod. 

Jur. 

Resultado 
Líquido 
(2013) 

Capital 
Social 
(2013) 

Capital 
 Próprio 
 (2013) 

Participação 
(2013) 

% 
Part. 

* WRC-WEB para a 
Região Centro-Ag. 
de Des. Regional, 

S.A. 

506053628 SA - 1.368.250,00 € - 17.500,00 € 1,31% 

* Associação Sal do 
Mondego 506619451 ASS - - - 3.250,00 € - 

Associação 
Informática da 

Região Centro- AIRC 
501378669 ASS 545.178,50 € 1.041.759,04 € 5.202.087,26 € 18.056,48 € 1,73% 

Ersuc- Resíduos 
Sólidos do Centro 

S.A. 
503004405 SA 1.591.266,39 € 8.500.000,00 € 18.370.961,78 € 114.005,25 € 1,34% 

Municípia-Empresa 
Cartografia e Sist. 

Inf. E.M., S.A. 
504475606 SA - 1.259.226,99 € 3.236.678,67 € 3.280.898,99 € 74.819,68 € 2,31% 

* Associação 
Coimbra Região 

Digital 
506394930 ASS - 256.250,00 € -     265.111,71 € 37.500,00 € 14,63% 

IEFF-Incubadora de 
Empresa F.Foz 506368572 ASS - - - 126.000 € 16,52% 

    

* dados de 2012    
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Utilização método de equivalência PatrimonialUtilização método de equivalência PatrimonialUtilização método de equivalência PatrimonialUtilização método de equivalência Patrimonial    

    

PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS 

2013 - Método de Equivalência Patrimonial 

Denominação 
Social N.P.C. Cod. 

Jur. Resul. Líquido Capital Social Capital Próprio Valor de 
aquisição Participação % Part. 

Sodenfor – 
Sociedade 
Difusora de 
Ensino da 
Fig.da Foz 

504695037 Lda. 9.341,38 € 50.000,00 € 231.176,72 € 10.000,00 €       46.235,34 €  20,00% 

Estruturas e 
Inv. Des. 

Mondego- Ag. 
Desenv. 

Regional, S.A. 

507179080 S.A. -   15.359,70 € 865.215,00 € 1.399.403,88 € 288.405,00 €     466.421,31 €  33,33% 

Cenforff – 
Centro de 
Formação 

Profissional da 
Fig.Foz 

507286782 Lda. 13.305,32 € 5.000,00 € 95.156,00 € 1.000,00 €       19.031,20 €  20,00% 

    

    

    

PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS MUNICIPAIS 

2013 - Método de Equivalência Patrimonial 

Denominaç
ão Social 

N.P.C. 
Cod

. 
Jur. 

Resul. 
Líquido 

Capital Social Capital 
Próprio 

Valor de 
aquisição 

Participação % Part. 

Figueira 
Grande 
Turismo, 
Empresa 
Municipal 

504431145 EM -370.543,68 €  3.689.999,71 €  242.202,63 €     3.689.999,71 €  242.202,63 €  100,00% 

Figueira 
Domus-
Empresa 

Municipal de 
Gestão 

Habitação 

505003929 EM 9.669,01 €  1.790.217,00 €  2.775.053,04 €     1.790.217,00 €  2.775.053,04 €  100,00% 

Figueira 
Parques-

Emp.Púb.M
un.Estac.Fig

.Foz-EM 

507276078 EM -5.230,64 €  514.000,00 €  701.984,59 €      360.000,00 €  491.670,01 €  70,04% 
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8.28.28.28.2.22 Dívidas de cobrança duvidosa.22 Dívidas de cobrança duvidosa.22 Dívidas de cobrança duvidosa.22 Dívidas de cobrança duvidosa    

    

Em 31 de dezembro de 2013, as dívidas de clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa que se 

incluem em dividas a receber ascendem a € 183.921,62 encontrando-se totalmente provisionadas. 

 

Saldo Inicial Aumentos Reduções Saldo Final 
Cobranças em Litígio (2013) 

142.362,83 € 42.352,37 € 793,58 € 183.921,62 € 

2182001151 Guitarrinha - Marketeer 
Unipessoal,Ldª. 2.726,00 € 0,00 € 0,00 € 2.726,00 € 

2182004994 
Inforpedros - 

Informática,Telecomunicações e 
Servi 

192,00 € 0,00 € 0,00 € 192,00 € 

2182005087 Vendárea-Empreendimentos 
Turísticos, S.A 131.703,68 € 42.352,37 € 0,00 € 174.056,05 € 

2182008069 J.Ribeiro-Administrações, Lda 1.881,00 € 0,00 € 0,00 € 1.881,00 € 

2182008077 Decor X-Publicidade e Decoração 62,18 € 0,00 € 0,00 € 62,18 € 

2182008260 Miguel Ângelo de Melo 2.612,86 € 0,00 € 0,00 € 2.612,86 € 

2182008262 Heidrun Margot Witzke Paul 903,05 € 0,00 € 0,00 € 903,05 € 

2182008321 Nuno Alexandre Carracho Jordão 188,17 € 0,00 € 0,00 € 188,17 € 

2182008430 Luís Gomes Alves 738,79 € 0,00 € 0,00 € 738,79 € 

2182008521 Scurra Representações Têxteis, 
Lda 159,00 € 0,00 € 0,00 € 159,00 € 

2182008540 Vasco Mendes Batista 402,52 € 0,00 € 0,00 € 402,52 € 

2182008779 Tiago Augusto Teixeira de 
Azevedo Bensusan 793,58 € 0,00 € 793,58 € 0,00 € 

 

 

 

 

 

8.2.25 8.2.25 8.2.25 8.2.25 Dívidas incluídas na conta “Estado e outros entes públicos”Dívidas incluídas na conta “Estado e outros entes públicos”Dívidas incluídas na conta “Estado e outros entes públicos”Dívidas incluídas na conta “Estado e outros entes públicos”    

 

A 31 de dezembro de 2013 existe um saldo credor no montante de € 102.714,67 na conta 24 – “Estado e 

outros entes públicos”. 

 

 

 

 

Como dívidas desta Autarquia, incluem-se as retenções aos rendimentos por regularizar a 31/12/2013, no 

montante de € 78.083,96, que se distribuem da seguinte forma: 

Estado e Outros Entes Públicos Saldo Credor 102.714,67 € 
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* O valor de 569,97 € constante no Saldo Devedor da conta 2421 resulta de saldo negativo de Operações de Tesouraria 

que transitam desde 2002. Todos os restantes montantes a crédito foram saldados no inicio do ano de 2014 e referem-se 

ao processamento de vencimentos de dezembro de 2013. 

 

 

Relativamente ao IVA o saldo credor de € 2.414,58, corresponde ao valor apurado no período de dezembro 

de 2013 a liquidar em 2014. 

 

O saldo referente aos Restantes Impostos resulta de transições de anos anteriores e distribui-se da seguinte 

forma:  

 

 

* O valor de 4,01 € constante no Saldo Credor da conta 24411 transita desde 2002, não tendo sido até à data regularizado. 

Retenção de Impostos Sobre Rendimentos 

Conta Descrição Saldo Devedor Saldo Credor Saldo Final D/C Regularizações 

2421 Trabalho 
dependente   569,97 € 70.083,00 € 69.513,03 € C * 70.083,00€  

Regularizados em 2014 

2422 Trabalho 
independente 0 € 3.684,93 € 3.684,93 € C Regularizado em 2014 

2425 Pensões 0 € 23,00 € 23,00 € C Regularizado em 2014 

2426 Sobretaxa 
IRS 0 € 4.863,00 € 4.863,00 € C Regularizado em 2014 

TOTAL 78.083,96 €  

Imposto Sobre o Valor Acrescentado 

Conta Descrição Saldo Devedor Saldo Credor Saldo Final D/C Regularizações 

24362 

Iva a pagar-
a aguardar 

processo de 
despesa 

0 € 2.414,58 € 2.414,58 € C Regularizado em 2014 

TOTAL 2.414,58 €  

Restantes Impostos 

Conta Descrição Saldo Devedor Saldo Credor Saldo Final D/C Regularizações 

24411 
Imposto de 

Selo 
cobrado 

0 € 4,01 € 4,01 € C * 

24412 
Imposto de 

Selo de 
Passagem 

0 € 171,30 € 171,30 € C ** 

TOTAL 175,31 €  
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** O valor de 171,30 € constante no Saldo Credor da conta 24412 transita desde 2011. 

 

 

Os saldos da conta 245 – Contribuições para a Segurança Social  encontram-se regularizados com exceção 

das contas 24512–Retenções aos Funcionários – ADSE,  24522- Retenções aos Funcionários - Cx. G. AP e 

24532- Retenções aos Funcionários - Seg. Social - R.G, conforme mapa abaixo indicado 

 

 

* O valor de 8,20 € constante no saldo devedor da conta 24512 transita desde 2002, não tendo sido até à data regularizado. 

** O valor de 3,66 € constante no saldo credor da conta 24522 resulta de saldo de 2010 na importância de 2,64 € e do saldo 

de 2013 na importância de 1,01 €. 

*** O valor de 104,42 € constante no saldo credor da conta 24532 transita desde 2002, não tendo sido até à data 

regularizado. 

 

 

 

 

    

    

Contribuições para a Segurança Social 

Conta Descrição Saldo Devedor Saldo Credor Saldo Final D/C Regularizações 

24511 0 € 19.855,93 € 
Regularizado em 

07/02/2014 

24512  8,20 € 0 € * 

24513 0 € 38,26 € 
Regularizado em 

20/01/2014 

2451 

24515 

Assistência 
na doença 

dos 
Funcionários 

Públicos 

0 € 16,65 € 

19.902,64 € C 

Regularizado em 
17/01/2014 

2452 24522 
Caixa Geral 

de 
Aposentações 

0 € 3,66 3.66 € C ** 

24532 104,42 € *** 
2453 

24533 

Segurança 
Social – 

Regime Geral 
0 € 

295,11 € 

399,53 € C 
Regularizado em 

10/02/2014 

TOTAL 20.305,83 €  

Outras Contribuições 

Conta Descrição Saldo Devedor Saldo Credor Saldo Final D/C Regularizações 

24901 Retenção 
para a DGI 0 € 1.734.99 € 1.734.99 € C Regularizado em 2014 

TOTAL 1.734,99 €  
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8.2.26 8.2.26 8.2.26 8.2.26 Responsabilidades, por garantias e cauçResponsabilidades, por garantias e cauçResponsabilidades, por garantias e cauçResponsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrançaões prestadas e recibos para cobrançaões prestadas e recibos para cobrançaões prestadas e recibos para cobrança    

    

De acordo com o POCAL é necessário a desagregação das Garantias e Cauções por fornecedores de 

Imobilizado e Credores Diversos, obrigatoriedade essa que foi seguida na contabilização desses movimentos.  

As garantias prestadas em numerário, constam do mapa de operações de tesouraria, uma vez que deram 

origem a registos na contabilidade patrimonial. 

    

    

Garantias e Cauções 

Contas Saldo 
Gerência Anterior 

Movimento Anual Saldo 
Gerência Seguinte 

Código Designacão Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 

09321 
Prestadas por 
Fornecedores 

de c/c 
- € - € 52.078,84 €   - €  52.078,84 €  - €  

09322 
Prestadas por 
Fornecedores 
de Imobilizado 

2.255.380,33 €  - €   291.624,57 €  - €  2.547.004,90 €  - € 

09332 
Devolvidas a 
Fornecedores 
de Imobilizado 

- €  - €  - €  402.877,77 €  - €  402.877,77 €  

  
 2.255.380,33 €  - €   343.703,41 €   402.877,77 €   2.196.205,97 €  - € 

    

    

    

    

Recibos para Cobrança 

Contas Saldo 
Gerência Anterior Movimento Anual Saldo 

Gerência Seguinte 

Código Designacão Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 

0921 
 À 
responsabilidade 
do Tesoureiro 

151.244,21 € - € - € - € 151.244,21 € - € 

 
151.244,21 € - € - € - € 151.244,21 € - € 
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8.2.27 8.2.27 8.2.27 8.2.27 DesdobramentoDesdobramentoDesdobramentoDesdobramento    das contas de provisões acumuladasdas contas de provisões acumuladasdas contas de provisões acumuladasdas contas de provisões acumuladas    

    

    

Saldo Inicial Saldo Final CONTAS 

2013 

Aumento Diminuições 

2013 

291 Provisões para cobrança duvidosa 

2911 Divida clientes contribuintes 

e utentes 142.362,83€ 42.352,37 € 793,58 € 183.921,62 € 

292 Para riscos e encargos 

2921 Processos judiciais em 

curso 61.000,00 € - € 61.000,00 € - € 

2928 Outros riscos e encargos 6.700,00 € - € - € 6.700,00 € 

491 Partes de capital 

4913 Empresas Privadas ou 

Cooperativas 11.395,88 € - € - € 11.395,88 € 

492 Obrigações e titulos de participação 

4922 Empresas Privadas ou 

Cooperativas 37.500,00 € - € - € 37.500,00 € 

    

    

a) Os movimentos da conta 291 referem-se  provisões de valores para clientes considerados de cobrança 

duvidosa. 

d) O saldo da conta 292 refere-se a estimativa de taxas de justiça a liquidar. 

c) As provisões para investimentos financeiros justificam-se pelo uso do método de custo, nos casos onde o 

valor de aquisição é superior à percentagem de capital próprio detido.    
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8.2.28 8.2.28 8.2.28 8.2.28 Movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 “Fundo Movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 “Fundo Movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 “Fundo Movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 “Fundo 

PatrimonialPatrimonialPatrimonialPatrimonial””””    

    

Saldo Inicial Saldo Final 
CONTAS 

2013 
Aumento Diminuições 

2013 

51 Património 199.492.179,74 € C 7.130,00 € 0 € 199.499.309,74 € C 

551 Ajustamentos 

de transição 349.416,57 € D 0 € 452.760,00 € 802.176,57 € D 

553 Outras 

variações do capital 

próprio 
1.203.128,69 € D 97.221,87 € 140.768,91 € 1.246.675,73 € D 

575 Subsídios 333.652,27 € C 0,00 € 0,00 € 333.652,27 € C 

576 Doações 3.212.985,92 € C 151.067,20 € 0,00 € 3.364.053,12 € C 

577 Reservas 

decorrentes da 

transferência de 

ativos 

165.480,00 € C 0 € 0 € 165.480,00 € C 

59 Resultados 

Transitados 37.236.544,51 € D 1.966.660,90 € 5.917.813,41 € 41.187.697,02 € D 

88 Resultado 

Líquido 0 € C 585.745,34 € 0 € 585.745,34 € C 

 

 

a) Os movimentos de aumento da conta 51 Património referem-se a parcelas de terreno desafetadas do 

domínio público municipal. 

b) Os movimentos da conta 551 e 553 devem-se a utilização do MEP na valorização das participações 

financeiras superiores a 20%. 

c) Os movimentos de aumento da conta 576 Doações referem-se a: 

- doação terreno ao Município pela freguesia de Lavos para construção da extensão de saúde de 

Lavos; 

- pré fabricado cedido ao Município pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera; 

- duas parcelas de terreno situadas na Quinta do Grou; 

- terreno situado na Freguesia de Vila Verde destinado à construção do Centro de Dia do Ervidinho; 

- motoserra oferecida aos Bombeiros Municipais pela junta de Freguesia de Maiorca. 

 

d) Os movimentos na conta 59 Resultados Transitados referem-se à aplicação do Resultado Líquido negativo 

do exercício 2012 bem como a correções efetuadas no âmbito da especialização dos exercícios.   

e) Os movimentos na conta 88 Resultado Líquido referem-se à aplicação do resultado líquido de 2012 e ao 

apuramento do resultado líquido de 2013. 
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8.2.29  Demonstra8.2.29  Demonstra8.2.29  Demonstra8.2.29  Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidasção do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidasção do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidasção do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas    

 

Movimentos Mercadorias Matérias-primas subsidiárias e de 
consumo 

Existências Iniciais  
153.342,84 € 

Compras  364.581,16 € 

Regularizações de Existências 
 

14.439,72 € 

Existências Finais  157.970,41 € 

Custos no Exercício       374.393,31 € 

 

    

8.2.31 Demons8.2.31 Demons8.2.31 Demons8.2.31 Demonstração dos resultados financeirostração dos resultados financeirostração dos resultados financeirostração dos resultados financeiros    

    

Demonstração dos Resultados Financeiros - 2013 

Exercícios Exercícios Código 
das 

Contas 
Custos e Perdas 

2013 2012 

Código 
das 

Contas 

Proveitos e 
Ganhos 

2013 2012 

681 Juros suportados 1.976.222,68 € 2.481.705,88 € 781 Juros obtidos 2.485,20 € 4.527,06 € 

682 
Perdas em 
entidades 

participadas 
670.065,46 € 351.998,19 € 782 

Ganhos em 
entidades 

participadas 
527.370,66 € 569.837,19 € 

683 
Amortizações de 
investimentos em 

imóveis 
- € - € 783 Rendimentos de 

imóveis 74.208,83 € 43.111,70 € 

684 
Provisões para 

aplicações 
financeiras 

- € - € 784 
Rendimentos de 
participações de 

capital 
8.526,42 € 11.722,96 € 

685 
Diferenças de 

câmbio 
desfavoráveis 

- € - € 785 Diferenças de 
câmbio favoráveis 0,00 € - € 

687 

Perdas na 
alienação de 
aplicações de 

tesouraria 

- € - € 786 
Descontos de 

pronto pagamento 
obtidos 

0,00 € - € 

688 Outros custos e 
perdas financeiros 2.346,57 € 2.168,14 € 787 

Ganhos na 
alienação de 
aplicações de 

tesouraria 

0,00 € - € 

689 Outros custos 
financeiros 454,74 € 491,20 € 788 

Outros proveitos e 
ganhos 

financeiros 
1.957.464,02 € 2.326.024,17 € 

 Resultados 
Financeiros -79.034,32 € 118.859,67 € 789 Reembolsos & 

Restituições 0,00 € - € 

 TOTAL 2.570.055,13 € 2.955.223,08 € 
 

Total 2.570.055,13 € 2.955.223,08 € 
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8.2.32 8.2.32 8.2.32 8.2.32 Demonstração dos resultados extraordináriosDemonstração dos resultados extraordináriosDemonstração dos resultados extraordináriosDemonstração dos resultados extraordinários    

 

Demonstração dos Resultados Extraordinários - 2013 

Exercícios Exercícios Código 
das 

Contas 
Custos e Perdas 

2013 2012 

Código 
das 

Contas 

Proveitos e 
Ganhos 

2013 2012 

691 
Transferências de 

capital 
concedidas 

88.418,32 € 679.372,19 € 791 Restituições 
de impostos -   € -   € 

692 Dívidas 
incobráveis -   € -   € 792 Recuperação 

de dívidas -   € -   € 

693 Perdas em 
existências 601,33 € 1.768,15 € 793 Ganhos em 

existências 15.041,55 € 3.794,85 € 

694 Perdas em 
imobilizações 588.871,42 € 108.021,69 € 794 Ganhos em 

imobilizações 13.157,60 € 103.452,50 € 

695 Multas e 
Penalidades -   € -   € 795 

Benefícios de 
penalidades 
contratuais 

55.495,43 € 31.727,09 € 

696 
Aumentos de 

amortizações e 
de provisões 

42.352,37 € 7.569,32 € 796 
Reduções de 
amortizações 

e de provisões 
61.793,58 € 2,75 € 

697 

Correções 
relativas a 
exercícios 
anteriores 

1.245.875,44 € 1.271.143,00 € 797 

Correções 
relativas a 
exercícios 
anteriores 

140.788,97 € 340.081,40 € 

698 
Outros custos e 

perdas 
extraordinárias 

18.109,35 € 5.834,23 € 798 

Outros 
proveitos e 

ganhos 
extraordinários 

624.467,69 € 903.256,55 € 

699 Outros custos 
extraordinários 119.082,09 € 100.602,70 €     

 Resultados 
extraordinários -1.192.565,50 € - 791.996,14 €     

 TOTAL 910.744,82 € 1.382.315,14 €  Total 910.744,82 € 1.382.315,14 € 

 

 

 

Notas Finais: 

Não existem outras informações a adicionar às anteriormente mencionadas.  

 

 

 

       

 

  


