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NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS – ANO DE 2016 
 

 
 

Enquadramento 

 

Na preparação das demonstrações financeiras do exercício de 2016 teve-se em conta os princípios contabilísticos previstos 

no POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

fevereiro (com as alterações introduzidas pela Lei 162/99 de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 

dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril e Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro) aplicado por esta 

Autarquia a partir de Janeiro de 2003. 

 

As presentes notas 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) e 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. 

 

 

8.2 - Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados 

 
 
Geral 
 
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, 8.2.24 e 8.2.30 

por não existirem situações em que se aplique ou não existir informação que justifique a sua divulgação. 

 

 

8.2.3   Critérios Valorimétricos Adotados  

 

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)  Imobilizado corpóreo e bens do domínio público 

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

em cumprimento das disposições previstas no ponto 4.1 do POCAL, foi aprovado pela Câmara Municipal em 19/09/2003 o 

Regulamento de Cadastro e Inventário do Imobilizado da Autarquia (RCIIA) que estabelece as regras, critérios, métodos e 

procedimentos para a inventariação e valorização dos bens do Município. O RCIIA faz parte integrante da Norma de 

Controlo Interno da Autarquia. 

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). 
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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)  Imobilizado em curso 

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

Os autos de receção provisória de 2016 foram regularizados através da inserção dos seus valores nas respetivas contas de 

imobilizações corpóreas. 

 

 

c)  Investimentos 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 utiliza-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)  Existências 

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)  Dívidas de e a terceiros 

 

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

f)  Disponibilidades 

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)  Acréscimos e diferimentos / 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. 

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)  Aquisições em locação financeira 

Os valores de capitais 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. 
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8.2.7/8.2.8 Movimentos ocorridos em contas do Ativo Imobilizado e respetivas Amortizações e 

Provisões 

 

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 SCAB- Secção de Cadastro e Administração de Bens (todos os dados estão inseridos na base de dados informática 

SIC). 

 

8.2.9 Custos com Empréstimos para Financiar Imobilizações 

Informação incluída no documento 8.3.6.1 do POCAL em anexo.  

 

Nota: Os valores contratados determinam responsabilidades de capitais vincendas, a 31 de dezembro de 2016, no valor de 

27.127.076,18€. 

 

 

Contratado Utilizado Amortização Juros Total Juros de mora

49 014 973,86 €    48 773 926,76 €    4 665 516,41 €      628 515,48 €        5 294 031,89 €       -      -     31 792 592,59 €    27 127 076,18 €    

Dívida em 1 Janeiro
Dívida em 31 

dezembro

Situação dos empréstimos

Ano 2016

Valores em euros

Capital Encargos do ano Encargos do ano 

Vencidos e não 

pagos

 

 

 

8.2.12 Imobilizações em Poder de Terceiros 

 

Bens do domínio privado 

Conta 

POCAL
Designação Valor Imob. Líquido Motivo Entidade

421 Terrenos            6 051 100,80 €  Cedência a titulo precário e temporário

4221 Edifícios          21 651 418,25 €  Cedência a titulo precário e temporário

4222 Outras construções            2 452 769,56 €  Cedência a titulo precário e temporário

         30 155 288,61 € 

Bens imóveis do domínio privado na posse de terceiros - Resumo

Ano 2016

Valores em Euros

Total

Identificado em mapa 

anexo

 

O desenvolvimento das contas indicadas encontram-se em mapa anexo 
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Bens do domínio público 

Conta 

POCAL
Designação Valor Imob. Líquido Motivo Entidade

451 Terrenos e Recursos Naturais               131 812,87 € 

Cedência de utilização dos bens, a título 

gratuito precário e temporário (gratuita ou 

onerosa)

Identificação individual no 

mapa anexo

452 Edifícios               528 672,11 € 

Cedência de utilização dos bens, a título 

gratuito precário e temporário (gratuita ou 

onerosa)

Identificação individual no 

mapa anexo

453 Outras Construções e Infraestruturas            9 015 331,40 €  Contratos de concessão

Águas da Figueira, S.A. e 

EDP-Distribuição de 

Energia, SA

           9 675 816,38 € Total

Bens imóveis do domínio público na posse de terceiros- Resumo

Ano 2016

Valores em Euros

 

Relativamente à plenitude do registo contabilístico de Bens de Domínio Público, sob o controlo do Município, não temos 

conhecimento nesta data da existência de bens que não estejam inventariados, cadastrados e reconhecidos 

contabilisticamente, pelo que é nossa convicção que as Demonstrações Financeiras refletem de forma apropriada tal 

situação. 

 

Desenvolvimento da conta 451-Terrenos e recursos naturais– (na posse de terceiros) 

 

Conta 

POCAL
Designação Valor Imob. Líquido Motivo Entidade

451

Parcela de terreno para o futuro 

Parque Urbano - Utilizado pelas 

Hortas Comunitárias

                86 987,92 €  protocolo de 2011
Associações Figueira Viva 

e Viver em Alegria

451
Instalação de uma unidade de 

produção de hidroponia
                44 824,95 €  contrato de 16/4/2014 e adenda de 16/04/2016 João Pedro Pinhal

              131 812,87 € Total

Bens imóveis do domínio público na posse de terceiros- Resumo

Ano 2016

Valores em Euros
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Desenvolvimento da conta 452–Edifícios (na posse de terceiros) 

Conta 

POCAL
Designação Valor Imob. Líquido Motivo Entidade

452
 Armazém de aprestos A - Núcleo 

Piscatório da Gala
                78 051,52 €  cedência do direito de utilização

pescadores de pesca 

artesanal

452
 Armazém de aprestos B - Núcleo 

Piscatório da Gala
                78 081,52 €  cedência do direito de utilização

pescadores de pesca 

artesanal

452
 Armazém de aprestos C - Núcleo 

Piscatório da Gala
                78 081,52 €  cedência do direito de utilização

pescadores de pesca 

artesanal

452
 Armazém de aprestos D - Núcleo 

Piscatório da Gala
                78 081,52 €  cedência do direito de utilização

pescadores de pesca 

artesanal

452
 Armazém de aprestos E - Núcleo 

Piscatório da Gala
                78 081,52 €  cedência do direito de utilização

pescadores de pesca 

artesanal

452  Casa Típica de Lavos                 45 669,97 €  protocolo de colaboração julho/2013 Freguesia de Lavos

452
 Espaço cultural e de convivio dos 

pescadores de S. Pedro
                92 624,54 €  protocolo em 2014  Freguesia de S. Pedro

452

contrato de subconcessão  do uso privativo 

celebrado em                                                      

07-07-2016

452
contrato de subconcessão  do uso privativo 

celebrado em                  17-10-2014

452
Espaço de restauração do Forte de 

Santa Catarina
                             -   €  contrato de concessão de 24/10/2016

Araújo Monteiro & Maria 

Monteiro, Lda

              528 672,11 € 

Bens imóveis do domínio público na posse de terceiros- Resumo

Ano 2016

Valores em Euros

Total

Espaços comerciais, integrados na 

Obra de Requalificação Envolvente 

Forte Sta. Catarina e Porto de Recreio

Momentos no Bastidor, Lda                             -   € 

 

 

Desenvolvimento  da  conta  453–Outras  construções  e  infraestruturas  (na  posse  de  terceiros  - 

concessionados) 

Conta 

POCAL
Designação Valor Imob. Líquido Motivo entidade

Infraestruturas - Redes de 

saneamento
           6 856 339,53 € 

Contrato de concessão da exploração dos 

sistemas de água e saneamento de 29-03-1999
Águas da Figueira, SA

Infraestruturas - Redes de 

Abastecimento de Água
307 163,98 €              

Contrato de concessão da exploração dos 

sistemas de abastecimento de água e 

saneamento de 29-03-1999

Águas da Figueira, SA

Infraestruturas – Iluminação Pública 1 851 827,89 €           
Contrato de concessão de distribuição de 

energia eletrica em baixa tensãode 27-11-1986

EDP-Distribuição de 

Energia, SA

9 015 331,40 €           

Bens do Domínio Público na posse de terceiros – Concessionados

Ano 2016

Valores em Euros

453

Total

 

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 Bens Utilizados em Regime de Locação Financeira 

 

 

Valores Contabilísticos 

 

Ctr.1106424

Inv.200370

Inv.200369

Ctr.450010761

Inv.201258

Inv.201259

1 840 963,53 €            171 499,99 €              1 669 463,54 €            

Bens utilizados em regime de locação financeira – Valores contabilisticos

Ano 2016

Valores em Euros

Designação Locador
Valor contabilistico 

(imob.liquido)

1 178 466,17 €            

Prédio Urbano 

p/serviços-Rua do 

Mato

TOTTA 30/09/2002 579 188,66 €               88 191,29 €                490 997,37 €               

Fração J – Casa do 

Paço
BCP 25/11/2013 1 261 774,87 €            83 308,70 €               

Total

Contrato/Nº/Invern

tário

Data do 

contrato
Valor (Conta 42)

Amortizações 

acumuladas (Conta 

48)

 

 

Perspetiva financeira 

 

Em 31 de 2016, o valor de dezembro 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 2016, no valor de 

697.392,56€, dos quais responsabilidades de curto prazo no valor de 104.920,22€ 

 

Designação N.º contrato Locador
Data do 

contrato
Valor inicial

Capital em divida 

(fim 2016)

Capital em dívida - 

Médio Longo 

Prazo

Capital em dívida - 

Curto Prazo

26152002439 Prédio Urbano 

p/serviços Rua do Mato
1106424 TOTTA 30/09/2002 530 706,00 €          234 386,42 €          215 467,19 €          18 919,23 €           

261521000766 Fração J Casa do 

Paço
450010761 BCP 21/11/2013 728 340,87 €          463 006,14 €          377 005,15 €          86 000,99 €           

1 259 046,87 €       697 392,56 €          592 472,34 €          104 920,22 €         

Bens utilizados em regime de locação financeira – Perspetiva financeira

Ano 2016

Valor em Euros

Total

 

 

8.2.14 Relação 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: 
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a) Bens/Equipamento afetos á concessão de águas e saneamento (parte que ainda falta apurar); 

b) Livros e outro espólio da Biblioteca Municipal; 

c) Objetos de arte localizados nos diversos museus e edifícios municipais. 

 

 

8.2.15 Bens de Domínio Público que não são Objeto 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 Entidades Participadas 

 

Utilização método de custo 

 

Cod. C.Próprio Resul.

Jur. 2016 Líquido

Resul.

Líquido

ASS            282 132,50 €          8 782 377,05 € 

6,40%              18 056,48 €             562 072,13 € 

SA         8 500 000,00 €        51 969 552,00 € 

1,34%            114 005,25 €             697 035,50 € 

SA         3 236 678,67 €          3 326 944,90 € 

2,31%              74 819,68 €               76 906,29 € 

SA         1 368 250,00 €             636 337,85 € 

1,28%              17 500,00 €                8 138,80 € 

Associação Sal do Mondego (3) 506619451 ASS  ?   ?  ?               3 250,00 € 

ASS            772 500,00 €          1 477 045,90 € 

17,61%            136 000,00 €             260 036,56 € 

Associação Coimbra Região 

Digital (4)
506394930 ASS            412 500,00 €  -         265 111,71 €  -179.187,03              37 500,00 € 

             50 111,20 € 

IEFF-Incubadora de Empresas da 

Figeuira da Foz-Associação para o 

Desenvolvimento Empresarial (1)

506368572 9 090,82 €-                                        -   € 

Municípia-Empresa Cartografia e 

Sist. Inf. E.M., S.A.  (1)
504475606 7 836,67 €                                        -   € 

WRC-WEB para a Região Centro-

Ag. de Des. Regional, S A (2)
506053628 48,30 €                                  9 361,20 € 

Total

Participação em entidades societárias e não societárias – Método de custo

Ano 2016

Valor em Euros

Denominação Social N.P.C.
Capital Social/ 

Incidência
Total Provisão

Associação Informática da Região 

Centro- AIRC (1)
501378669 104 359,23 €                                    -   € 

Ersuc- Resíduos Sólidos do 

Centro S.A.(1)
503004405 205 838,00 €                                    -   € 

 

 

(1) Não há lugar à criação de provisão; 

 

(2) Valores 2016 – Valor da provisão acumulada de 9.361.20€ registado na conta 491306 – WRC-Web p/Região Centro. 

Ag. Des. R.S.A; 

 

(3) Sem qualquer elemento - o valor da participação mantêm-se; Provisão constituída na totalidade no valor de 3.250,00€; 

 

(4) Valores referentes ao ano de 2011 por falta de elementos para os anos seguintes – o valor da participação mantêm-se; 

Provisão constituída na totalidade no valor de 37.500,00€; 
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Utilização método de equivalência patrimonial 

 

Lda 124 097,63 €            496 745,28 €           

20,00% 24 819,53 €              99 349,06 €             

S.A. 11 687,21 €              1 302 878,18 €        

32,68% 3 819,38 €                425 780,59 €           

Lda 15 470,61 €              140 555,57 €           

20,00% 3 094,12 €                28 111,11 €             

544.393,90

99 349,06 €              20,00%

507179080 865 215,00 €                       282 750,00 €  425 780,59 €            32,68%

504695037 50 000,00 €                           10 000,00 € 
Sodenfor - Soc. Difusora de 

Ensino da Fig da Foz

Estruturas e Inv. Des. 

Mondego – Regional, S.A. 

CENFORFF- Centro de 

Formação Profissional Fig. Da 

Foz

28 111,11 €              20,00%

Total

507286782 5 000,00 €                               1 000,00 € 

Participação em entidades societárias e não societárias - Método de Equivalência patrimonial

Ano 2016

Valor em Euros

Denominação Social N.P.C. Cod.Jur. % Part.Valor de Aquisição Participação 2016Resul. Líquido
Capital Próprio 

2016
Capital Social

 

Denominação Social N.P.C. Cod.Jur. Resul. Líquido
Capital Próprio 

2016
Capital Social Valor de Aquisição Participação 2016 % Part.

Figueira Grande Turismo, 

Empresa Municipal (1)
504431145 EM 143 341,54 €-            153 441,38 €-            3 689 999,71 €         3 689 999,71 €         -  €                        100,00%

Figueira Domus-Empresa 

Municipal de Gestão 

Habitação

505003929 EM 615 684,30 €            3 970 601,15 €         1.790.217,00 1 790 217,00 €         3 970 601,15 €         100,00%

EM 23 613,83 €              952 591,89 €           

70,04% 16 539,13 €              667 195,36 €           

4 637 796,51 €        

Figueira Parques-

Emp.Púb.Mun.Estac.Fig.Foz-

EM

507276078

Total

Participação em empresas municipais - Método de Equivalência Patrimonial

ANO 2016

Valor em Euros

70,04%514.000,00 360 000,00 €            667 195,36 €           

 

 (1) Empresa em fase de liquidação e contas aprovadas a 30 de novembro de 2016 

 

Participação em outras entidades de natureza associativa 

Denominaçã Social %

Agência de Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego 16,67%

Associação de Municípios Rede Portuguesa de Cidades Sustentáveis 2,67%

ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses 0,39%

APMCH - Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico 1,70%

Centrologis, ACE 22,28%

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 9,57%

Comunidade Portuária da Figueira da Foz 5,88%

Paço de Maiorca - Promoção e Gestão de Equipamentos Hoteleiros, S.A. (a) 49,97%

Participação em outras entidades de natureza associativa

2016

 

 

a) Participação indireta do Município através da Figueira Grande Turismo, EEM, 
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8.2.22 Dívidas de Cobrança Duvidosa 

 

Em 31 de dezembro de 2016, as dívidas de clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa que se incluem em 

dívidas a receber ascendem a 183.993,30€ encontrando-se totalmente provisionadas. 

 

Contas Credoras Saldo Inicial Aumentos Reduções Saldo Final
Provisão 

Constituida

2182001151 Guitarrinha - Marketeer Unipessoal,Ldª.              2 726,00 €                         -   €                         -   €               2 726,00 €               2 726,00 € 

2182004994 Inforpedros - Informática,Telecomunicações e 

Servi
                192,00 €                         -   €                         -   €                  192,00 €                  192,00 € 

2182005087 Vendárea-Empreendimentos Turísticos, S.A          174 127,73 €                         -   €                         -   €           174 127,73 €           174 127,73 € 

2182008069 J.Ribeiro-Administrações, Lda              1 881,00 €                         -   €                         -   €               1 881,00 €               1 881,00 € 

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

2182008260 Miguel Ângelo de Melo              2 612,86 €                         -   €                         -   €               2 612,86 €               2 612,86 € 

2182008262 Heidrun Margot Witzke Paul                 903,05 €                         -   €                         -   €                  903,05 €                  903,05 € 

2182008321 Nuno Alexandre Carracho Jordão                 188,17 €                         -   €                         -   €                  188,17 €                  188,17 € 

2182008430 Luís Gomes Alves                 738,79 €                         -   €                         -   €                  738,79 €                  738,79 € 

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

2182008540 Vasco Mendes Batista                 402,52 €                         -   €                         -   €                  402,52 €                  402,52 € 

Total          183 993,30 €                         -   €                         -   €           183 993,30 €           183 993,30 € 

Cobranças em litígio

Ano 2016

Valor em euros

 

Nota: não há lugar a novas provisões para dívidas de cobrança duvidosa (totalmente provisionadas). 

 

8.2.23 Dívidas Ativas e Passivas Respeitantes ao Pessoal da Autarquia 

 

Em 31 de dezembro de 2016 existe um saldo credor no montante de 3.965,04€ na rubrica remunerações a pagar a 

membros dos órgãos autárquicos referente a valores de senhas de presença por liquidar. 

 

262 Pessoal Saldo Inicial Diminuições Aumentos Saldo Final D/C

2621 Remunerações a pagar membros òrgãos 

autarquicos (1)
              3 953,14 €             243 140,74 €             243 152,64 €                3 965,04 €   C 

2622 Remunerações a pagar ao pessoal                          -   €          7 479 050,70 €          7 479 050,70 €                           -   €   - 

2628 Out. operações c/membros dos orgãos 

autárquicos
                         -   €                   741,30 €                   741,30 €                           -   €   - 

2629 Out.operações c/pessoal                          -   €               64 802,33 €               64 802,33 €                           -   €   - 

Total               3 953,14 €          7 787 735,07 €          7 787 746,97 €                3 965,04 € 

Dividas ativas e passivas – Pessoal da Autarquia

Ano 2016

Valor em euros

 

(1) O saldo credor da conta 2621 corresponde ao valor de senhas de presença de dezembro de 2016, por liquidar à data 

encerramento do exercício. 
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8.2.25 Dívidas Incluídas na Conta “Estado e Outros Entes Públicos” 

 

A 31 de dezembro de 2016 existe um saldo credor no montante de 51.103,67 € na conta 24 Estado e outros entes públicos. 

 

Contas Credoras Saldo Devedor Saldo Credor Saldo Final D/C

242 Retenção de impostos 

s/rendimentos
                         -   €  -           77 585,90 €  -           77 585,90 €  C

243 Imposto s/valor 

acrescentado
            43 420,63 €                           -   €              43 420,63 €  D

244 Outros Impostos                          -   €  -                171,30 €  -                171,30 €  C

245 Contribuições para a 

Segurança Social 
                         -   €  -           15 222,94 €  -           15 222,94 €  C

249 Outra tribuições                          -   €  -             1 544,16 €  -             1 544,16 €  C

Total             43 420,63 €  -           94 524,30 €  -           51 103,67 €  C

Estado e outros entes públicos

Ano 2016

Valor em Euros

 

 

Desenvolvimento da conta 242 

Contas Credoras Saldo Devedor Saldo Credor Saldo Final D/C

2421 Trabalho dependente (1)                          -   €  -           70 993,00 €  -           70 993,00 €  C

2422 Trabalho independente (1)                          -   €  -             5 106,90 €  -             5 106,90 €  C

2426 Sobretaxa IRS (1)                          -   €  -             1 486,00 €  -             1 486,00 €  C

Total                          -   €  -           77 585,90 €  -           77 585,90 €  C

Retenção de Impostos Sobre Rendimentos

2016

Valor em Euros

 

(1) Valores regularizados em 2017. 

Como dívidas desta Autarquia, incluem-se as retenções aos rendimentos por regularizar a 31/12/2016, no montante de 

77.585,90€. 

 

Desenvolvimento da conta 243 

Contas Credoras Saldo Devedor Saldo Credor Saldo Final D/C

24371 Iva a recuperar resultante 

de apuramento normal
            21 729,39 €                           -   €              21 729,39 €  D

24372 Iva a recuperar DP 

Substítuição
            21 691,24 €                           -   €              21 691,24 €  D

Total             43 420,63 €                           -   €              43 420,63 €  D

Imposto sobre o valor acrescentado

2016

Valor em Euros

 

 

Relativamente ao IVA existe um saldo devedor de 43.420,63€ resultante de apuramento normal do imposto, bem como, de 

envio de declaração de substituição no âmbito de processo de recuperação de IVA do exercício de 2013, efetuado pela 

Deloitte & Associados, SROC,S.A.. 
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Desenvolvimento da conta 244 

 

Contas Credoras Saldo Devedor Saldo Credor Saldo Final D/C

24412 Imposto de Selo de 

Passagem (1)
                         -   €  -                171,30 €  -                171,30 €  C

Total                          -   €  -                171,30 €  -                171,30 €  C

Valor em Euros

Restantes Impostos

2016

 

 

(1) Valor de 171,30€ constante no saldo credor da conta 24412 Imposto de Selo de Passagem transita desde 2011. 

 

 

Desenvolvimento da conta 245 

 

Contas Credoras Saldo Devedor Saldo Credor Saldo Final D/C

24511 Encargos da Entidade (1)                          -   €  -           13 677,76 €  -           13 677,76 €  C

24522 Retenções aos 

funcionários - Cx G Ap (2)
                         -   €  -                    1,02 €  -                    1,02 €  C

24533 Desconto S. Social - Art 

11 D.L 411/91-17.10 (1)
                         -   €  -             1 544,16 €  -             1 544,16 €  C

Total                          -   €  -           15 222,94 €  -           15 222,94 €  C

Contribuições para a Segurança Social

2016

Valor em Euros

 

 

(1) Valores regularizados em 2017 

 

(2) O valor de 1,02€ constante no saldo credor da conta 24522 Retenções aos funcionários – Cx.G.Ap. resulta das 

diferenças entre as retenções efetuadas e o valor das D.U.C. – Documento Único de Cobrança – emitido pela Caixa Geral 

de Aposentações. 

 

 

Desenvolvimento da conta 249 

 

Contas Credoras Saldo Devedor Saldo Credor Saldo Final D/C

24901 Retenção para a DGI (1)                          -   €  -             1 544,16 €  -             1 544,16 €  C

Total                          -   €  -             1 544,16 €  -             1 544,16 €  C

Outras Tributações

2016

Valor em Euros

 

 

(1) Valor regularizado em 2017 
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8.2.26 Responsabilidades, por Garantias e Cauções Prestadas e Recibos para Cobrança 

 

Código Designação Devedor  Credor Devedor  Credor Devedor  Credor

 093

Garantias e Cauções de 

Terceiros                           -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   € 

 0932

Garantias e Cauções de 

Terceiros, Prestadas          2 539 896,27 €                            -   €              864 472,55 €                            -   €           3 404 368,82 €                            -   € 

 09321

Prestadas por 

Fornecedores de c/c               65 993,17 €                            -   €              205 279,72 €                            -   €              271 272,89 €                            -   € 

 09322

Prestadas por 

Fornecedores de 

Imobilizado          2 473 903,10 €                            -   €              659 192,83 €                            -   €           3 133 095,93 €                            -   € 

 09323

Prestadas por Outros 

Credores                           -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   € 

 0933

Garantias e Cauções de 

Terceiros, Devolvidas                           -   €                            -   €                            -   €              134 259,71 €                            -   €              134 259,71 € 

 09331

Devolvidas a 

Fornecedores de c/c                           -   €                            -   €                            -   €                12 627,69 €                            -   €                12 627,69 € 

 09332

Devolvidas a 

Fornecedores de 

Imobilizado                           -   €                            -   €                            -   €              121 632,02 €                            -   €              121 632,02 € 

 09333

Devolvidas a Outros 

Credores                           -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   € 

 0934

Garantias e Cauções de 

Terceiros, Acionadas                           -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   € 

 09341

Acionadas a 

Fornecedores de c/c                           -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   € 

 09342

Acionadas a 

Fornecedores de 

Imobilizado                           -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   € 

 09343

Acionadas a Outros 

Credores                           -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   € 

  2 539 896,27 €                      -   €       864 472,55 €       134 259,71 €    3 270 109,11 €                      -   € 

Código Designação Devedor  Credor Devedor  Credor Devedor  Credor

 092

Recibos para Cobrança 

(Receita virtual)                           -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   € 

 0921

À responsabilidade do 

Tesoureiro             151 244,21 €                            -   €                            -   €                            -   €              151 244,21 €                            -   € 

 0922

À responsabilidade de 

Outros Agentes                           -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   € 

     151 244,21 €                      -   €                      -   €                      -   €       151 244,21 €                      -   € 

  2 691 140,48 €                      -   €       864 472,55 €       134 259,71 €    3 421 353,32 €                      -   € 

Total de Recibos para 

Cobrança

Total

Contas

Saldo                                                           

Gerencia anterior

Saldo                                                           

Gerencia seguinte

Movimento Anual

Saldo                                                           

Gerencia seguinte

Saldo                                                           

Gerencia anteriorContas Movimento Anual

Total de Garantias e 

Cauções
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8.2.27 Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas 

 

Saldo Inicial Diminuições Aumentos Saldo Final

291 Provisões para 

cobranças duvidosas (1)

2911 Divida de 

clientes contribuintes 

e utentes

    183 993,30 €                     -   €                     -   €      183 993,30 € 

292 Para riscos e 

encargos

2921 Processos 

judiciais em curso (2)
    125 839,29 €  -   125 839,29 €        75 998,29 €        75 998,29 € 

491 Partes de capital

4913 Empresas 

Privadas ou 

Cooperativas (3)

      13 612,40 €  -       1 001,20 €                     -   €        12 611,20 € 

492 Obrigações e títulos 

de participação

4922 Empresas 

Privadas ou 

Cooperativas

      37 500,00 €                     -   €                     -   €        37 500,00 € 

    360 944,99 €  -   126 840,49 €        75 998,29 €      310 102,79 € Total

Provisões acumuladas

2016

Valor em Euros

Contas

 

 

 

1) Os valores constantes na conta 2911 Divida de clientes contribuintes e utentes referem-se a provisões de valores para 

clientes considerados de cobrança duvidosa, valores considerados na conta 2182 Cobrança em litígio e que se encontram 

totalmente provisionados.  

 

(2) A diminuição de valor registada na conta 2921 Processos judiciais em curso resultou, em parte, do pagamento efetivo 

de indeminização no valor de 90.000,00 referente ao processo 764/08.3BECBR de José Manuel Monteiro Dias e mulher 

previsto no ano anterior pelo valor de 124.839,29€. As restantes diminuições são anulações de provisões por não se 

verificarem atualmente possibilidades de ocorrência de custo para o Município.  

O valor de 75 998,29€, registado como aumento, refere-se a processos em curso para os quais se prevê uma 

responsabilidade certa imputada ao Município. 

 

Elevada Contingente Remota

 745/05.9TBFIG   Maria Elisa Costa Teixeira                 7 450,00 €                           -   €                           -   €                 7 450,00 €                           -   € 

 190/05.6BECBR   Maria Elisa Costa Teixeira               12 580,00 €                           -   €                           -   €               12 580,00 €                           -   € 

 JTC-2009-0070   ARH               15 000,00 €                           -   €                           -   €               15 000,00 €                           -   € 

 0233/09.4EACBR   ASAE               21 947,51 €                           -   €                           -   €               21 947,51 €                           -   € 

Processos judiciais em curso com probabilidade de resultar em responsabilidade para o Município

2016

Valor em Euros

N.º Processo Autor Valores
Probabilidade de ocorrer

Objeto de provisão
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Elevada Contingente Remota

 153/10.0BECBR   Ministério Público   N.A.                           -   €                           -   €                           -   €                           -   € 

 154/10.0BECBR   Ministério Público   N.A.                           -   €                           -   €                           -   €                           -   € 

 156/10.4BECBR   Ministério Público   N.A.                           -   €                           -   €                           -   €                           -   € 

 100/10.9BECBR   Habiserve, Lda.        26 709 659,90 €                           -   €                           -   €        26 709 659,90 €                           -   € 

 386/11.1BECBR   Hugo Eires. Unipessoal                 5 753,13 €                           -   €                           -   €                 5 753,13 €                           -   € 

 35/12.0BECBR   Carlos Augusto Pascoinho   N.A                           -   €                           -   €                           -   €                           -   € 

 27/12.0BECBR   Fernando Manuel Gomes   N.A                           -   €                           -   €                           -   €                           -   € 

 95/12.4BECBR   STAL   N.A                           -   €                           -   €                           -   €                           -   € 

 220/12.5BECBR   Execução Fiscal                 1 563,00 €                           -   €                           -   €                 1 563,00 €                           -   € 

 239/12.6BECBR 
 António João Gomes de Oliveira e 

mulher 
               6 800,76 €                 2 000,00 €                           -   €                 4 800,76 €                 2 000,00 € 

 316/12.3BECBR   STAL                 5 219,03 €                           -   €                           -   €                 5 219,03 €                           -   € 

 376/12.BECBR   Impugnação acto administrativo   N.A.                           -   €                           -   €   -                           -   € 

 411/12.9BECBR 
 Impugnação acto processo 

disciplinar 
 N.A.                           -   €                           -   €   -                           -   € 

 281/12.7BECBR   Petrogal                 6 246,21 €                           -   €                           -   €                 6 246,21 €                           -   € 

 145/13.7BECBR   Catarina Alexandra Simões Maia   N.A.                           -   €                           -   €   -                           -   € 

 153/13.8BECBR   José Carlos araújo Morais             630 000,00 €                           -   €                           -   €             630 000,00 €                           -   € 

 228/13.3BECBR 
 Maria Isabel Esteves dos santos 

Sineiro 
 N.A.                           -   €                           -   €                           -   €                           -   € 

 458/13.8BECBR 
 Maria do céu Oliveira Figueiredo 

Rodrigues 
                         -   €                           -   €                           -   €                           -   €                           -   € 

 876/13.1BECBR   STAL   N.A.                           -   €                           -   €                           -   €                           -   € 

 476/04.7BECBR-C   Maria Elisa Costa Teixeira                 4 384,48 €                 4 384,48 €                           -   €                           -   €                 4 384,48 € 

 110/14.7TBECBR 
 Tratofoz, Acção responsabilidade 

civil 
        4 531 345,86 €   Negociação   Negociação   Negociação                           -   € 

 124/14.7BECBR 
 Corpo De Hoje. Resolução 

Protocólo. Anulação acto 
                         -   €                           -   €                           -   €                           -   €                           -   € 

             30 000,00 € 

 (interesses 

imateriais) 

 338/14.0BECBR 

 Elsa Maria Gomes de matos – 

Responsabilidade cívil 

extracontratual 

             71 122,10 €                           -   €                           -   €               71 122,10 €                           -   € 

 741/14.5BECBR 
 STAL-Impugnação avaliação de 

desempenho 
 N.A.   -   -   -                           -   € 

 780/14.6BECBR 
 STAL-Faltas para adopção. Direito a 

remuneração 
 N.A.   -   -   -                           -   € 

 889/14.6BECBR 
 A Naval 1º de Maio- Impugnação 

acto de resolução protocolo 
 N.A.   -   -   -                           -   € 

 2195/15.0BESNT 
 Municípia E.M. – Reequilibrio 

Financeiro 
             69 295,21 €               69 295,21 €                           -   €                           -   €               69 295,21 € 

 702/15.7BECBR 
 Crigado S.A.-Anulação ordem de 

demolição 
 N.A.   -   -   -                           -   € 

 7135/15.3T8CBR   António Mendes Lopes e mulher.              100 000,00 €                           -   €                           -   €             100 000,00 €                           -   € 

 317/07.3JACBR 
 Pedido de indeminização Maria 

Elisa da Costa Teixeira 
           216 523,63 €                           -   €                           -   €             216 523,63 €                           -   € 

Processos judiciais em curso com probabilidade de resultar em responsabilidade para o Município

2016

Valor em Euros

N.º Processo Autor Valores
Probabilidade de ocorrer

Objeto de provisão

 273/14.1BECBR 
 Licenciamento de canídeo como 

cão perigoso 
                         -   €                           -   €               30 000,00 €                           -   € 
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Elevada Contingente Remota

 48/16.3BECBR   Impugnação de acto   N.A.   -   -   -                           -   € 

 161/12.7BECBR 

 Pedido de anulação dos actos que 

determinaram a caducidade de 

ocupação de vários tabuleiros mo 

Mercado Municipal, Saúl Gomes e 

Catarina Curado 

 N.A.   -   -   -                           -   € 

 232/16.0BECBR 
 Pedido de anulação de acto e 

retirada de contentores do lixo 
               2 000,00 €                           -   €                           -   €                 2 000,00 €                           -   € 

 251/16.6BECR 

 Responsabilidade Civil por queda 

de poste iluminação Ponte Edgar 

Cardoso 

               3 884,34 €                           -   €                           -   €                 3 884,34 €                           -   € 

 255/16.9BECBR 
 Responsabilidade Civil por falta de 

sinalização. Acidente rodoviário 
                  318,60 €                    318,60 €                           -   €                           -   €                    318,60 € 

 497/16.7BECBR 
 Suspensão de eficácia de decisão 

disciplinar de despedimento 
 N.A.   -   -   -                           -   € 

 469/16.1BECBR 

 Acção de reivindicação de António 

dos santos Neto e mulher com 

pedido de indeminização. Ribeiro de 

Caceira 

             23 800,00 €                           -   €                           -   €               23 800,00 €                           -   € 

 484/16.5BECBR 

 Gasprocar, Comercio de 

Combustíveis S.A. – Impugnação de 

acto da Infra-estrutura de Portugal. 

Município é contra-interessado 

 N.A.   -   -   -                           -   € 

 522/16.1BECBR 

 Maria Adelaide Ferreira Pinto. Pede 

a Anulação de acto que arquivou 

queixa sobre construção de um 

muro 

 N.A.   -   -   -                           -   € 

 671/16.6BECBR 

 Pedido de anulação de decisão 

disciplinar de despedimento de 

Maria Madalena Rigueira 

 N.A.   -   -   -                           -   € 

             75 998,29 €  Total 

Processos judiciais em curso com probabilidade de resultar em responsabilidade para o Município

2016

Valor em Euros

N.º Processo Autor Valores
Probabilidade de ocorrer

Objeto de provisão

 

 

 

 

(3) A diminuição verificada na conta 4913 Empresas Privadas ou Cooperativas refere-se a registo efetuado pela utilização 

do método de custo (diminuição do valor da provisão constituída) na participação financeira da WRC-Web p/Região Centro 

Ag.Des.R.SA reportado ao ano 2016. 
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Mét. Saldo Inicial Diminuições Aumentos Saldo Final

491306 WRC 

p/ Região 

Centro Ag. 

Des. R.S.A.

M.C.    10 362,40 €  -  1 001,20 €                -   €       9 361,20 € 

491307 

Associação 

Sal do 

Mondego

M.C.      3 250,00 €                -   €                -   €       3 250,00 € 

Obrigações 

e títulos de 

participação

492202 

Assoc. 

Coimbra 

Reg. Digital

M.C.    37 500,00 €                -   €                -   €     37 500,00 € 

   51 112,40 €  -  1 001,20 €                -   €     50 111,20 € Total

Provisões em partes de capital e em obrigações e títulos de participação

2016

Valor em Euros

Contas Credoras

Empresas 

Privadas ou 

Cooperativa

s

Partes de 

capital

 

 

 

8.2.28  Movimentos  Ocorridos  no  Exercício  de  Cada  uma  das  Contas  da  Classe  5  “Fundo 

Patrimonial” 

 

Saldo Inicial Diminuições Aumentos Saldo Final

     201 852 167,76 €          797 605,71 €          797 605,71 €       201 852 167,76 € 

551 Ajustamentos de transição -           802 176,57 €                         -   €                         -   €  -           802 176,57 € 

552 Lucros não atribuidos             613 479,97 €                         -   €          563 203,32 €           1 176 683,29 € 

553 Outras variações do capital 

próprio (mep)
-        1 254 660,66 €            26 034,47 €                         -   €  -        1 280 695,13 € 

576 Doações          3 382 972,63 €                         -   €            53 703,00 €           3 436 675,63 € 

577 Reservas decorrentes da 

transferência de ativos
            165 480,00 €                         -   €                         -   €              165 480,00 € 

-      42 480 249,00 €       4 273 370,22 €       1 725 836,95 €  -      45 027 782,27 € 

     161 477 014,13 €       5 097 010,40 €       3 140 348,98 €       159 520 352,71 € 

576 Doações 

577 Reservas decorrentes 

da transferência de ativos

59 Resultados Transitados

Total

55 Ajustamentos de parte 

de capital em empresas 

Contas da classe 5

2016

Valor em Euros

Contas Credoras

51 Património 

 

 

 

A conta 552 Lucros não atribuídos - reflete os lucros de 2015 não distribuídos pelas entidades em que o Município detém 

participações financeiras superiores a 20% - 563.203,32€. 

 

Os movimentos da conta 553 Outras variações do capital próprio destinam-se a evidenciar a utilização do MEP na 

valorização das participações financeiras superiores a 20%.  
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Os movimentos de aumento da conta 576 Doações referem-se a obras de urbanização realizadas por particulares no 

âmbito de operações de loteamento – Matioa, Tavarede – no valor de 50.403,00€ e também a uma motobomba Honda 

recebida para o Quartel dos Bombeiros Municipais no valor de 3.300,00€ 

 

Os movimentos na conta 59 Resultados Transitados encontram-se resumidos no quadro seguinte  

 

Saldo Inicial Diminuições Aumentos Saldo Final

-      42 480 249,00 €  -      42 480 249,00 € 

                          -   €            11 172,25 €  -             11 172,25 € 

                          -   €       3 016 458,39 €       1 089 476,03 €  -        1 926 982,36 € 

                          -   €          563 203,32 €  -           563 203,32 € 

                          -   €              3 284,99 €          507 871,52 €              504 586,53 € 

                          -   €          512 412,00 €                         -   €  -           512 412,00 € 

                          -   €            38 349,87 €                         -   €  -             38 349,87 € 

-      45 027 782,27 € Total

Alerações de Capital (1)

Correção exercícios anteriores (2)

Lucros não Distribuidos (3)

Proveitos Diferidos Extraordinários (4)

Regularização de Estimativa de Acréscimo Proveitos (5)

Transição de Resultado

Desenvolvimento da conta 59

2016

Valor em Euros

Contas Credoras

Saldo inicial

 

(1) Ajustamento valor do Resultado Líquido da Figueira Grande Turismo de 2015 pela utilização do MEP; 

(2) Relativamente a Correções de Exercícios Anteriores as diminuições totalizam 3.016.458,39€ e os aumentos 

totalizam 1.089.476,03€, sendo que os valores mais relevantes são: 

a.  2.655.309,00€, a débito - referem-se á anulação do valor contabilizado de um ano a mais da participação 

do IRS na altura considerado para efeitos de acréscimo/especialização de exercício;  

b. 337.888,59€, a débito - registo de valores considerados como obra em curso afetos ao Aeródromo que o 

Município já não pretende concluir, mas sim reconverter num polígono para ampliação da Zona industrial; 

c. 956.632,12€ a crédito – valor de Derrama recebido, superior ao inicialmente previsto para o ano de 2015 

d. 132.843,71 a crédito – valor de IMI recebido, superior ao inicialmente previsto para o ano de 2015. 

(3) Lucros de 2015 não distribuídos pelas seguintes entidades: 

a. Figueira Domus, EM,   503.639,19€ 

b. Sodenfor, Lda.     19.783,72€ 

c. Cenforff , Lda.       3.423,81€ 

d. Figueira Parques,-EM    36.356,60€ 

(4) Ajustamentos efetuados em diversos anos resultantes da atualização de taxas de amortização de obras 

subsidiadas em função da alteração da vida útil das mesmas (ver mapa dos Subsídios-Correções/Ajustamentos 

em Ex. Anteriores – 504.586,53€). 

(5) Regularização de valor de estimativa de IRS de 2014 e 2015 no valor de 379.732,00€ e 132.680,00€ 

respetivamente.  
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Apuramentos de Resultados Líquidos 

Saldo Inicial Diminuições Aumentos Saldo Final

-             38 349,87 €            38 349,87 €                            -   € 

                          -   €     35 851 841,15 €     38 493 003,42 €           2 641 162,27 € 

         2 641 162,27 € Total

88 

Resultado 

Líquido

Valores de 2015

Valores de 2016

Resultados Líquidos

2016

Valor em Euros

Contas Credoras

 

 

Como complemento, apresentam-se os movimentos da conta 88 Resultado Líquido que se referem à aplicação do 

resultado líquido negativo de 2015 no montante de 38.349,87€ e ao apuramento do resultado líquido positivo de 2016 no 

montante de -2.641.162,27€. 

 

 

8.2.29 Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas 

 

Armazem
Armazem 

Virtual

Posto de 

Turismo 

(Venda)

Posto de 

Turismo 

(Oferta)

Educação/As

suntos 

Sociais 

(Venda)

Museu do Sal 

(Venda)
Total

         183 576,31 €                     -   €      28 318,62 €      23 782,67 €                  -   €                  -   €     235 677,60 € 

Compras          269 149,71 €      173 810,46 €        5 744,10 €       2 250,00 €     450 954,27 € 

Devolução 

de compras
                        -   €                     -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                    -   € 

positivas              1 383,88 €                     -   €           730,14 €      12 151,40 €                  -   €       1 920,60 €       16 186,02 € 

negativas -            3 734,39 €                     -   €  -        939,25 €  -   12 848,53 €                  -   €                  -   €  -    17 522,17 € 

positivas                         -   €                     -   €                  -   €        7 806,15 €                  -   €                  -   €         7 806,15 € 

negativas                         -   €                     -   €  -     7 806,15 €                  -   €                  -   €  -      7 806,15 € 

         218 399,18 €  -              0,30 €      19 877,73 €        8 379,34 €       2 250,00 €       1 920,60 €     250 826,55 € 

         231 976,33 €      173 810,76 €           425,63 €      28 256,45 €                  -   €                  -   €     434 469,17 € 

Compras

Regularizaç

ões de 

existências

Existências Finais 

Custos do Exercício

Transferênci

as

Custos da mercadorias vendidas e das matérias consumidas(a)

2016

Valor em Euros

Matérias-primas 

subsidiárias e de 

consumo

Existências Iniciais
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Armazem
Armazem 

Virtual

Posto de 

Turismo 

(Venda)

Posto de 

Turismo 

(Oferta)

Educação/As

suntos 

Sociais 

(Venda)

Museu do Sal 

(Venda)
Total

         183 576,31 €                     -   €      28 318,62 €      23 782,67 €                  -   €                  -   €     235 677,60 € 

         218 399,18 €  -              0,30 €      19 877,73 €        8 379,34 €       2 250,00 €       1 920,60 €     250 826,55 € 

           34 822,87 €  -              0,30 €  -     8 440,89 €  -   15 403,33 €       2 250,00 €       1 920,60 €       15 148,95 € 
Variação de existências 

(1)

Variação das existências

2016

Valor em Euros

Matérias-primas 

subsidiárias e de 

consumo

Existências Iniciais

Existências Finais

 

 

(1) No final do corrente ano verificou-se uma variação positiva de 15.148,95€.  

 

 

8.2.31 Demonstração dos Resultados Financeiros 

 

 Exercício   Exercício   Variação   Exercício   Exercício   Variação 

2015 2016 % 2015 2016 %

 681 Juros suportados (1)        1 004 953,46 €           618 614,42 €  -38,44%  781 Juros obtidos                   191,55 €                          -   €  -100,00%

 682 Perdas em entidades 

participadas(2) 
         148 723,25 €               5 306,46 €  -96,43%

 782 Ganhos em entidades 

participadas (2) 
         563 203,32 €           660 137,08 €  17,21%

 683 Amortizações de investimentos em 

imóveis 
             3 231,15 €               3 231,15 €  0,00%  783 Rendimentos de imóveis (3)           114 807,10 €           145 865,26 €  27,05%

 684 Provisões para aplicações 

financeiras 
                        -   €                          -   €  -

 784 Rendimentos de 

participações de capital 
           45 099,40 €                          -   €  -100,00%

 685 Diferenças de câmbio 

desfavoráveis 
                        -   €                          -   €  -

 785 Diferenças de câmbio 

favoráveis 
                        -   €                          -   €  -

 687 Perdas na alienação de aplicações 

de tesouraria 
                        -   €                          -   €  -

 786 Descontos de pronto 

pagamento obtidos 
                        -   €                          -   €  -

 688 Outros custos e perdas financeiros               1 851,69 €               2 743,77 €  48,18%
 787 Ganhos na alienação de 

aplicações de tesouraria 
                        -   €                          -   €  -

 689 Outros custos financeiros                  487,77 €                  479,56 €  -1,68%
 788 Outros proveitos e ganhos 

financeiros (4) 
      1 940 809,68 €        1 734 684,22 €  -10,62%

 Resultados Financeiros        1 504 513,73 €        1 909 201,44 €  26,90%  789 Reembolsos & Restituições  -               350,00 €  -            1 109,76 €  217,07%

 Total        2 663 761,05 €        2 539 576,80 €   Total        2 663 761,05 €        2 539 576,80 € 

 Demonstração de resultados financeiros 

 Valor em Euros 

2016

 Custos e Perdas   Proveitos e Ganhos 

 

 

(1) Os movimentos efetuados na conta 681 Juros suportados incluem um valor de 595.767,67€ referente a juros de 

empréstimos contraídos, relativamente ao qual se registou uma redução de 382.070,45€ (39,07%) comparando com o ano 

anterior (977.838,12€).e um valor de 18.989,05 de juros de leasing que também registou uma diminuição 3.524,47 

(15,65%) e relação ao ano anterior (22.513,52€); 

 

(2) As contas 682 e 782 Perdas e Ganhos em entidades participadas registam um valor 5.306,46€ e 660.137,08€ 

respetivamente, resultante da aplicação do MEP – Método de Equivalência Patrimonial nas entidades com participação 

igual ou superior a 20%, conforme se identifica no quadro seguinte: 
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Sodenfor - Soc. Difusora de 

Ensino da Fig da Foz
504695037 20,00% 24 819,53 €             

Estruturas e Inv. Des. 

Mondego – Regional, S.A. 
507179080 32,68% 3 819,38 €                -  €                       

CENFORFF- Centro de 

Formação Profissional Fig. Da 

Foz

507286782 20,00% 3 094,12 €               

Figueira Grande Turismo, 

Empresa Municipal
504431145 100,00% 1 487,08 €                -  €                       

Figueira Domus-Empresa 

Municipal de Gestão 

Habitação

505003929 100,00% 615 684,30 €           

Figueira Parques-

Emp.Púb.Mun.Estac.Fig.Foz-

EM

507276078 70,04% 16 539,13 €             

Total                5 306,46 €             660 137,08 € 

Perdas e ganhos em entidades participadas

Ano 2016

Valor em Euros

Denominação Social N.P.C. Part. Conta 682 Conta 782

 

 

 

(3) A conta 783 regista os rendimentos provenientes de prédios rústicos e urbanos com um aumento de receita no ano de 

2015 de 31.058,16€ face ao ano anterior – 27,05% (145.865,26€ - 2016/114.807,10€-2015); 

 

(4) Relativamente ao registo de Outros Proveitos e Ganhos Financeiros verifica-se a ocorrência de uma variação negativa 

de 37,21% em relação ao ano 2015 (209.874,58€) afeto á concessão/exploração de águas e saneamento. 

 

 Exercício   Exercício 

2015 2016 %

  7880101   Concessões-BT/EDP       1 361 960,68 €       1 363 723,11 €  0,13%          1 762,43 € 

  7880102 
 Concessões-Exploração de Águas e 

Saneamento 
        564 083,52 €          354 208,94 €  -37,21% -    209 874,58 € 

  7880105   Complexo funerário crematório              4 935,59 €            11 231,25 €  127,56%          6 295,66 € 

  78802   Bonificação de Juros              6 174,69 €              4 138,92 €  -32,97% -        2 035,77 € 

  78899   Outros              3 655,20 €              1 382,00 €  -62,19% -        2 273,20 € 

     1 940 809,68 €       1 734 684,22 €  -10,62% -    206 125,46 € 

 Evolução anual da conta 788 

2016

 Valor em Euros 

 Custos e 

perdas 

 Variação 
 Descrição 
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8.2.32 Demonstração dos Resultados Extraordinários 

 

 Exercício   Exercício   Variação   Exercício   Exercício   Variação 

2015 2016 % 2015 2016 %

 691 Transferências de capital 

concedidas 
           77 760,89 €             89 961,00 €  15,69%  791 Restituições de impostos                          -   €                          -   €  -

 692 Dívidas incobráveis                          -   €                          -   €  -  792 Recuperação de dívidas                          -   €                          -   €  -

 693 Perdas em existências                1 221,69 €               4 292,54 €  251,36%  793 Ganhos em existências                6 338,12 €               2 956,39 €  -53,36%

 694 Perdas em imobilizações (1)           140 431,16 €           187 408,95 €  33,45%  794 Ganhos em imobilizações             33 591,13 €             14 979,28 €  -55,41%

 695 Multas e penalidades                          -   €                  150,00 €  -
 795 Benefícios de penalidades 

contratuais 
           89 721,09 €           103 486,24 €  15,34%

 696 Aumentos de amortizações e de 

provisões 
             1 984,50 €               4 384,48 €  120,94%

 796 Reduções de amortizações 

e de provisões 
           62 874,39 €             36 840,49 €  -41,41%

 697 Correções relativas a exercícios 

anteriores (2) 
         346 257,42 €             89 120,87 €  -74,26%

 797 Correções relativas a 

exercícios anteriores  
         136 198,77 €           163 199,61 €  19,82%

 698 Outros custos e perdas 

extraordinárias  
             4 277,51 €             16 350,20 €  282,24%

 798 Outros proveitos e ganhos 

extraordinários (4) 
      1 158 113,34 €        1 387 070,92 €  19,77%

 699 Outros custos extraordinários(3)           204 947,94 €           138 445,66 €  -32,45%

 799 Reembolsos/ Restituições 

Proveitos e Ganhos 

extraordinários  

-                   0,19 €  -                   3,91 €  1957,89%

 Resultados extraordinários           709 955,54 €        1 178 415,32 €  65,98%

 Total        1 486 836,65 €        1 708 529,02 €   Total        1 486 836,65 €        1 708 529,02 € 

 Demonstração de resultados extraordinários 

2016

 Valor em Euros 

 Custos e Perdas   Proveitos e Ganhos 

 

 

(1) Analisando a conta 694 Perdas em Imobilizações verifica-se um aumento de custos devido a perdas em alienação de 

imobilizado corpóreo no valor de 148.270,88€ contrabalançado pelo efeito da diminuição de abates verificado em 2016 

(diminuição em 72,13%) no valor de 39.138,07€: 

 

 

 

 Exercício   Exercício 

2015 2016 %

  6942   Alienação de imobilizações corpóreas                        -   €          148 270,88 €  -      148 270,88 € 

  6945   Abates          140 431,16 €            39 138,07 €  -72,13% -    101 293,09 € 

        140 431,16 €          187 408,95 €  33,45%        46 977,79 € 

 Evolução anual da conta 694 

2016

 Valor em Euros 

 Custos e 

perdas 

 Variação 
 Descrição 
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(2) A conta 697 Correções relativas a exercícios anteriores registou um valor de 89.120,87€ o que representa uma 

diminuição de custos de 74,26% em relação ao ano anterior (346.257,42€).  

 

(3) Relativamente à conta 699 Outros custos extraordinários, e comparativamente com o ano 2015, regista-se uma 

diminuição de custos de 66.502,28€ (32,45%) para o qual apresenta-se o seguinte quadro evidenciando-se as respetivas 

alterações. 

 

 

 Exercício   Exercício 

2015 2016 %

  699101 
  Indemnizações - Responsabilidade 

Civil 
                      -   €              3 152,68 €  -          3 152,68 € 

  699199   Outras indemnizações            68 072,37 €            35 394,79 €  -48,00% -      32 677,58 € 

  699301 
 Diversas Intervenções-Estado/O.Entes 

Públicos 
          82 866,56 €            33 024,18 €  -60,15% -      49 842,38 € 

  699303 
 Intervenção Edif.Degradados p/Conta 

Particulares 
            7 595,56 €            29 828,60 €  292,71%        22 233,04 € 

  699399   Outras Intervenções            46 413,45 €            37 045,41 €  -20,18% -        9 368,04 € 

        204 947,94 €          138 445,66 €  -32,45% -      66 502,28 € 

 Evolução anual da conta 699 

2016

 Valor em Euros 

 Custos e 

perdas 
 Descrição 

 Variação 

 

 

(4) Por fim, ressalva-se o aumento do proveito registado na conta 798- Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários que 

resulta essencialmente da subconta 7983 Transferências de Capital. A mesma evidencia a especialização do exercício 

relativamente a subsídios de obras que sofreram alteração do período de vida útil. 

 

Notas Finais: 

Não existem outras informações a adicionar às anteriormente mencionadas.  


