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8.2. NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXERCÍCIO DE 2013 

(MAPA N.º 13 DO TRIBUNAL DE CONTAS CÓDIGO POCAL 8.2) 

 

Nota Introdutória 

 
A Câmara Municipal é o Órgão Executivo do Município de Paços de Ferreira, 

pessoa coletiva territorial, dotada de órgãos representativos (cf. Art.º 237 CRP) com 

sede na Praça da República 4590-527 Paços de Ferreira. 

 

As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2013, foram 

preparadas de acordo com os princípios contabilísticos fundamentais, previstos no 

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

 

As notas que a seguir se desenvolvem respeitam a numeração definida pelo 

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, relativamente ao modelo 

desenvolvido. 

 
 
8.2.1 – Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos 

excecionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, 

tenham sido derrogados e dos despectivos efeitos no Balanço e Demonstração de 

Resultados. 

A integração consistente da Contabilidade Orçamental, Patrimonial e de 

Custos, é um dos principais objectivos do POCAL. Apesar da Contabilidade de Custos 

não se encontrar completamente implementada no Município, considera-se que tal fato 

não tem reflexo no Balanço e Demonstração de resultados.  

 

8.2.2 – Indicação e comentário das contas de Balanço e da Demonstração de 

Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior. 

 

 

 

As contas de 2013 refletem os ajustamentos do relatório de auditoria 

externa elaborado pela BDO e recomendações do revisor oficial de contas do 

Município, nomeadamente ao nível da dívida, das provisões, procedimentos de 

acréscimos e diferimentos, tais como: 
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- Foram anulados proveitos diferidos, relativos à renda de Concessão da EDP 

no valor de 13.045.804,09€; 

- Foram rectificados os lançamentos de acréscimos e diferimentos; 

- Foram reconhecidas nas respetivas contas de terceiros, todas as dívidas 

relativas a subsídios deliberados, num valor de 2.126.685,97€; 

- Foram reconhecidas nas respetivas contas de terceiros, todas as dívidas, 

relativas a aquisição de terrenos para plataforma do IKEA, Variantes Leste e Oeste, 

terreno da “Antiga Estação Regional de Leite e Lacticínios de Paços de Ferreira, e 

outros terrenos no valor de 1.745.587,17€; 

- Foram reconhecidas as dívidas aos fornecedores relativamente às cauções 

prestadas no valor de 503.928,79€ (Durante o ano 2013, já foram devolvidas algumas 

cauções, no total de 26.071,21€); 

- Foram reconhecidas todas as dívidas aos Munícipes relativamente aos 

reembolsos dos ramais de água e saneamento no valor de 1.899.940,01€; 

- Foi reconhecida a divida à PFR Invest, relativamente aos direitos de 

superfície no valor de 558.332,93€; 

- Foi reconhecida a dívida à Gespaços, relativamente ao subsídio atribuído, 

para o parque de Lazer de Paços de Ferreira (441.872,14€); 

- Foram feitas provisões para riscos e encargos no valor de 2.765.477,47€ 

 

 

- Apesar de a dívida estar devidamente reconhecida no balanço, não foi 

possível anular, os acordos de pagamento, elaborados aquando da candidatura 

ao PAEL, que estão diferidos por vários anos, uma vez que não existe 

orçamento para suportar estas despesas. Alguns destes acordos terão de ser 

anulados, uma vez que não estão assinados pelas duas partes.  

 

Durante o ano de 2014, está situação será retificada. Esperasse uma alteração 

drástica dos Fundos disponíveis, uma vez que será alterado o montante em dívida 

vencida.   

  

 

8.2.3 – Os critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas de 

Balanço e da Demonstração de Resultados, bem como os métodos de cálculo 

respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões. 

a) Imobilizado Corpóreo 

Os bens do cativo imobilizado foram registados ao custo de aquisição 

(IVA incluído, por não ser dedutível). 
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Foi efetuada a separação de valor dos terrenos de acordo com o art.º 

11º do Dec. Regulamentar n.º 2/90 de 12 Janeiro. 

O imobilizado em curso passa a integrar o património quando passar 

para imobilizado corpóreo. 

As amortizações foram efetuadas pelo Método das Quotas Constantes 

e as taxas máximas legalmente fixadas pelo CIBE.  

b) Materiais Diversos 

Os bens aprovisionáveis destinados ao consumo, são registados ao 

custo de aquisição (IVA incluído por não ser dedutível), através do Sistema 

de Inventário Intermitente. 

c) Ajustamento do Valor Contabilístico das Dívidas de Terceiros. 

Manteve-se o critério e o cálculo do reconhecimento dos ajustamentos 

de dívidas a receber de terceiros, de acordo com a sua antiguidade. 

i) Entre 6 a 12 meses – 50% do valor da dívida; 

ii) Superior a 12 meses – 100% do valor da dívida. 

d) Acréscimos e Diferimentos 

Em obediência ao princípio da Especialização registaram-se os respectivos 

acréscimos de proveitos e custos diferidos. 

 

8.2.4 - Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa de contas 

originariamente expressam em moeda estrangeira.  

 Situação não aplicável.  

 

8.2.5 – Situações em que o Resultado do Exercício foi afectado por critérios 

de valorimetria diferentes, Amortizações superiores às adequadas ou Provisões 

Extraordinárias.  

  O Resultado Liquido do Exercício foi afectado porque, houve provisões 

extraordinárias, relativas a valores reclamados por terceiros e não reconhecidos 

pela Câmara. 

  

8.2.6 – Comentário às contas 43.1 e 43.2 – Despesas de Instalação e 

Despesas de Investigação e de Desenvolvimento.  

 Situação não aplicável.  

 

8.2.7. – Os movimentos ocorridos nas rubricas do Ativo Imobilizado 

constantes do Balanço e nas respetivas amortizações e provisões, não foram 

efetuados conforme os quadros extraídos da aplicação informática “SIC- Sistema 
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Inventário e Cadastro”, uma vez que, foram detetados várias incoerências nos 

lançamentos.  

 

8.2.9 – Custos do exercício respeitantes a Empréstimos para financiarem 

imobilizações que na fase de construção tenham sido capitalizados.  

Seguindo o critério utilizado nos anos anteriores, todos os encargos 

financeiro do exercício, relativos a financiamentos destinados a Imobilizado em 

execução, estão reflectidos nos resultados.  

  

8.2.10 – Diplomas legais em que se baseou a reavaliação do imobilizado. 

No exercício de 2013, não foi efectuada qualquer reavaliação dos bens do 

activo Imobilizado, informação que o mapa do Activo Bruto evidencia.  

  

8.2.11 – Quadro discriminativo das Reavaliações  

 Não aplicável.  

 

8.2.14. - Estão ainda por inventariar parte dos bens de domínio público 

existentes no Concelho. 

 
8.2.16. – Designação e sede das entidades participadas com indicação da 

parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalentes. As entidades 

participadas são as seguintes: 

 

A. Participações em entidades societárias 

Entidade participada Tipo de 
entidade 

Capital 

Participação no final do exercício 

Valor nominal 
subscrito 

% 
Valor Nominal 

realizado Denominação N.I.P.C. 

              

GESPAÇOS 505317982 EPM 11.358.894,07 € 11.358.894,07 € 100 11.358.894,07 € 

PFR INVEST 508278279 EPM 600.000,00 €  600.000 € 100  600.000€  

Águas Douro e Paiva, S.A. 503537624 SA 20.902.500,00 € 227.850,00 € 1,1 227.850,00 € 

Carnagri - Matadouro Regional do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, S.A. 501831894 SA 6.600.000,00 € 55.300,00 € 0,8 55.300,00 € 

Municípia, E.M., S.A. 504475606 SA 3.236.678,67 € 24.950,00 € 0,8 24.950,00 € 

 

B. Participações em entidades  não societárias 

Entidade participada Tipo de 
entidade 

Capital estatutário Obs 

Denominação N.I.P.C. 

Associação Nacional de Municípios Portugueses 501627413 AM 0,00€     

Associação Municípios do Vale do Sousa 502599189 AM 1.206.596,54€     

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa 508889910 CIFG 0,00€   
Durante o ano 2013 o Município não 
efetuou qualquer transferência para 
a CIMTS 

Turismo Porto e Norte de Portugal, E.R. 508905435 
OQA 

Entidade 
Regional 

0,00€     

Profisousa - Associação de Ensino Profissional do Vale do Sousa 504616129 
Assoc. Sem 

Fins 
Lucrativos 

22.445,91€   
Capital estatutário relativo à 
participação da CMPF e realizado 
antes de 2013 

TECVAL - Centro de Incubação de Empresas de Novas Tecnologias do Vale do Sousa 507065743 
Assoc. Sem 

Fins 
Lucrativos 

30.000,00€   
Valores de 2012. Ainda não foram 
fornecidos os valores a 31/12/2013 



 5 

8.2.17 / 8.2.18– Discriminação das contas “Títulos Negociáveis”, “Outras 

Aplicações de Tesouraria” e “Outras Aplicações Financeiras”  

 

O Município não possui no seu Activo qualquer aplicação nas contas 

referidas.  

  
8.2.19 a 8.2.21 – Informações relevantes na análise do Activo Circulante 
  
As demonstrações financeiras não contêm factos materialmente relevantes 

nestes itens.  
 
 
  
8.2.22 – Valor global das Dívidas de Cobrança Duvidosa  
 
Para o valor das dívidas em mora há mais de 12 meses, excluindo dívidas 

do Sector Público, foi constituída provisão no montante correspondente a 100% 

da dívida, e para o valor das dívidas em mora há mais de 6 meses foi constituída 

provisão no correspondente a 50% do valor da Divida. O valor global das dívidas 

para as quais foi constituída Provisão ascende a 37.912,85 €. 

 

2911 – Dívidas de 6 a 12 meses ascendem a 30.870,96€ 

2912 – Dividas superiores a 12 meses ascendem a 7.041,89€ 

   

Contas  Saldo Inicial   Aumento   Redução   Saldo Final  

 291  Provisões para Cobranças Duvidosas           64.499,95 €        30.519,44 €        57.106,54 €      37.912,85 €  

  

8.2.23 e 8.2.24 – Valor Global das Dívidas Activas e Passivas respeitantes a 

Pessoal da Autarquia, Obrigações e outros títulos emitidos, com indicação dos 

direitos que conferem  

 

As Demonstrações Financeiras não contêm factos materialmente relevantes 

nestes itens. 

 

8.2.25 – Discriminação das dívidas incluídas na conta “Estado e Outros 

Entes Públicos” em situação de mora. 

Os montantes das Demonstrações Financeiras que constam da conta 

Estado não têm carácter de mora, reportam-se a valores apurados no mês de 

Dezembro de 2013.  
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8.2.26 – Discriminação desagregada das responsabilidades por Garantias e 

Cauções prestadas e recibos para cobrança.  

 

A movimentação das Contas de Ordem no período de 2013 está 

evidenciada no Mapa das Contas de Ordem. 

Informasse que a 31/12/2012 foram transferidos 530.000€ da conta de 

Operações de Tesouraria (Cauções de Fornecedores c/c e imobilizado), para a 

orçamento da Câmara, com a justificação de que o valor que estava em saldo nas 

contas de Operações de Tesouraria, não tinha qualquer correlação com o valor 

efetivo a receber por parte dos fornecedores e empreiteiros, tendo a Câmara 

direito às respetivas retenções. No entanto, durante o ano de 2013, foram 

detetadas várias incoerências nesta análise, dado que, levou a Câmara a optar 

refletir esta dívida nas suas contas.    

 

8.2.27 – Desdobramento das Contas de Provisões acumuladas com 

explicitação dos movimentos ocorridos no exercício.  

O Mapa seguinte explicita os movimentos ocorridos no exercício nas Contas 

de Provisões. 

 

Contas  Saldo Inicial   Aumento   Redução   Saldo Final  

 291  Provisão para Cobranças Duvidosas           64.499,95 €        30.519,44 €        57.106,54 €            37.912,85 €  

 292  Provisão para Riscos e Encargos      3.000.000,00 €      734.595,63 €      969.118,16 €       2.765.477,47 €  

 

2911 – Dívidas de 6 a 12 meses ascendem a 30.870,96€ 

2912 – Dividas superiores a 12 meses ascendem a 7.041,89€ 

 

2921– Provisões para processos Judiciais em curso ascendem a 

2.030.881,84€ 

 

Processo Partes Observações 
 Montante em 

aberto  

611/08.6TBPFR 

Autores: Carlos Manuel Barbosa Gomes e Gracinda 
Maria Ferreira Campanhã Gomes; 
 
Réus: Câmara Municipal de Paços de Ferreira e AGS 
- Águas de Paços de Ferreira, S.A.; 

Acção de reivindicação de terreno sito na freguesia da Forca, em 
Carvalhosa, no qual foi construído um reservatório de água pelo 
Município. 
Requeremos esclarecimentos ao relatório pericial. 

                   
15.000,00 €  

32/09.3BEPNF 

Autora: Auto Transportadora António Coelho e 
Filhos, Lda.; 
 
Réus: Município de Paços de Ferreira, AGS - Paços 
de Ferreira, Irmãos Magalhães, S.A., Império 
Bonança - Companhia de Seguros, S.A., e Liberty 
Seguros, S.A.; 

Acidente: Camião que caiu na Rua do Ribeiro, Penamaior - muro 
que ruiu. 
Aguardamos a marcação do julgamento. 

                   
24.280,51 €  

212/09.1BEPNF 

Autor: António Rocha Ferreira; 
 
Réus: Município de Paços de 
Ferreira e Liberty Seguros, S.A.; 

Acidente de viação na Travessa da Agra, junto do campo de 
futebol. 
Foi interposto recurso da sentença que condenou a Seguradora a 
indemnizar o autor, ficando por conta do MPF o montante 
correspondente à franquia. 
Aguardamos que seja proferido acórdão pelo TCAN. 

                     
9.249,73 €  
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163/10.7BEPNF 

Autor: João Evangelista Pinheiro Machado; 
 
Réus: Município de Paços de Ferreira, Liberty 
Seguros, S.A., Jaime Queirós Ribeiro, S.A. e 
Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.; 

Acidente de viação ocorrido na recta de Gomil em 
Frazão. 
Aguardamos que seja proferido o despacho saneador. 

              
1.001.550,00 €  

320/10.6BEPNF 

Autor: Ministério Público; 
 
Réu: Município de Paços de Ferreira; 
Contra-Interessados: Befebal - Sociedade de 
Construções, Lda. e Outros; 

Acção Administrativa Especial de impugnação da licença de 
construção emitida em 20/01/1995, titulada pelo Alvará n.º 91/95 
(Processo de Obras n.º 560/92). 
Aguardamos que seja proferido o despacho saneador. 

                 
464.560,41 €  

332/10.0BEPNF 

Autores: Gracinda Ferreira Alves e Fernando 
Carneiro de Sousa; 
 
Réus: Município de Paços de Ferreira, Liberty 
Seguros, S.A., Jaime Queirós Ribeiro, S.A. e 
Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.; 

Acção de responsabilidade civil extracontratual pelos danos 
supostamente causados numa residência devido às obras do IKEA. 
Aguardamos que seja proferido o despacho saneador. 

                   
35.660,00 €  

333/10.8BEPNF 

Autor: José Manuel da Silva Cunha e Margarida 
Maria da Rocha Moreira; 
 
Réus: Município de Paços de Ferreira, A. M. 
Mesquita e Filhos, S.A., EPSA Internacional - 
Sucursal em Portugal, S.A. e Zurich, S.A.; 

Acção de responsabilidade civil extracontratual pelos danos 
supostamente causados numa residência devido às obras do IKEA. 
Aguardamos que seja proferido o despacho saneador. 

                     
5.203,00 €  

508/10.0BEPNF 

Autora: Transportes S. Luís, Lda.; 
 
Réus: Município de Paços de Ferreira, Liberty 
Seguros, S.A., e Granitalves - Granitos e Obras 
Públicas, S.A.; 

Acidente na ponte que existe no lugar de Bande, na freguesia de 
Carvalhosa. 
Aguardamos a marcação do julgamento. 

                   
50.000,00 €  

676/10.0BEPNF 

Autores: Rosa Teixeira Moreira e Vítor Bruno 
Teixeira Carneiro; 
 
Réu: Município de Paços de Ferreira 

Acidente ocorrido na Avenida Aldeia Nova (recta), em Figueiró - 
paralelo na estrada. 
Aguardamos a marcação do julgamento. 

                        
924,76 €  

183/11.4BEPNF 

Autor: Miguel Ângelo Fernandes de Araújo da 
Costa Lage; 
 
Réus: Município de Paços de Ferreira e Liberty 
Seguros, S.A.; 

Acidente na Rua de Além, em Penamaior - despiste por causa de 
areia existente no piso. 
Foi admitida a intervenção da Segurança Social. 

                 
142.433,00 €  

435/11.3BEPNF 
Autor: Edilages, Lda; 
 
Réu: Município de Paços de Ferreira; 

Cobrança de facturas - empreitada 
Aguardamos que seja proferido acórdão pelo TCAN do 
recurso interposto pelo Município. 

                 
109.120,71 €  

133/12.0BEPNF 
Autor: Carlos Luciano Oliveira dos Santos; 
 
Réu: Município de Paços de Ferreira; 

Acidente - Mercedes na Recta da Carvalhosa 
Requer indemnização acidente Rua Nossa Sra Rosario - Carvalhosa 

                   
18.000,00 €  

325/12.2BEPNF 

Autor: Sindicato dos Trabalhadores da Função 
Pública; 
 
Réu: Município de Paços de Ferreira; 

Reivindicação de créditos salariais (direito a férias). 
Aguardamos que seja marcada a audiência preliminar. 

                   
30.000,01 €  

482/12.8BEPNF 
Autor: António Ferreira Rodrigues de Assunção; 
 
Réu: Município de Paços de Ferreira; 

Cessão de créditos 
Aguardamos que seja proferida sentença. 
O Município foi alertado de que poderá ser condenado como 
litigante de má-fé uma vez que, entretanto, fez pagamento de 
parte do crédito ao devedor que não reconheceu como tal no 
processo. 

                   
18.765,48 €  

531/12.0BEPNF 

Autora: Ana Luísa Martins Leal; 
 
Réus: Município de Paços de Ferreira e Liberty 
Seguros, S.A. 

Acidente na Rua de Bouçós - Meixomil. Areia no piso. 
Está marcada a continuação da audiência de julgamento para o dia 
12.12.2013, às 14:00. 

                     
5.083,94 €  

154/13.6BEPNF 

Autor: José Albino Alves Moreira Pinto; 
 
Réus: Município de Paços de 
Ferreira e AGS Paços de Ferreira; 

Acidente na Rua da Aldeia Nova - tampa de saneamento. 
Aguardamos que seja marcada a audiência preliminar. 

                     
1.179,35 €  

78/13.8BEPNF 

Autor: Tangente Cruzada - Topografia Unipessoal, 
Lda.; 
 
Réu: Município de Paços de Ferreira; 

Aguardamos que seja proferido despacho saneador (que poderá 
ser saneador-sentença). 

                   
77.571,78 €  

25/13.6BEPNF 
Autor: Tiago Alexandre Monteiro Faria; 
 
Réu: Município de Paços de Ferreira; 

Acidente na Avenida da Aldeia Nova - Figueiró.  
Aguardamos a marcação do julgamento. 

                     
2.879,72 €  

1600/11.9 TBPFR 
Autor: Quorum Sociedade Imobiliaria S.A 
 
Réu: Município de Paços de Ferreira; 

Requer indemnização para limpeza de terrenos - acordo efectuado 
em protocolo. 

                     
8.895,64 €  

165983/13.9 YIPRT (inj) 
Autor: Cision Portugal - Distribuição de Informação 
 
Réu: Município de Paços de Ferreira; 

Requer pagamento de facturas - serviços de monotorização de 
imprensa 

                     
3.075,00 €  

157530/13.9 YIPRT (inj) 
Autor: César & Castro Lda 
 
Réu: Município de Paços de Ferreira; 

Requer pagamento de facturas 
                     

7.448,81 €  

  

          
2.030.881,85 €  
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2929 - Provisões para outros riscos e encargos ascendem a 734.595,63€, 

relativas a valores reclamados pelas entidades, mas não deliberados pela 

Camara. 

   

JF Figueiró- Casa Mortuária                     30.000,00 €  

JF Seroa - Processo 469/13.3.3 BENPNF                     74.920,51 €  

Renda AEPF*                   615.000,00 €  

Indemniz. Augusto Assis                       9.875,00 €  

Sub. Ass. Musical Freamunde                       2.164,68 €  

Sub. Corrida Patins - Agrupam. Paredes                       2.635,44 €  

                    734.595,63 €  

*Existe contrato, mas este executivo não reconhece este contrato. 

 

8.2.28 - Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de 

cada uma das Contas da Classe 5 “Fundo Patrimonial”  

 

 

   Mov. Débito   Mov. Crédito   Saldo Débito   Saldo Crédito  

 51  Património                           -   €    87.830.067,42 €   
             

87.830.067,42 €  

 57  Reservas           48.405,86 €         2.031.594,11 €   
                    

1.983.188,25 €  

 571  Reservas legais                           -   €       1.278.608,67 €   
                   

1.278.608,67 €  

 575  Subsídios           48.405,86 €          288.985,44 €   
                      

240.579,58 €  

 575003  Proj.Semana Gastronómica do Capão                           -   €                9.913,67 €   
                            

9.913,67 €  

 575004  Paços de Ferreira Capital Criativa                           -   €             29.041,22 €   
                         

29.041,22 €  

 575005  Gestão Acompanhamento e Monitorização                           -   €           201.624,69 €   
                       

201.624,69 €  

 576  Doações                           -   €          464.000,00 €   
                      

464.000,00 €  

 59  Resultados transitados 18.251.708,69€ 12.654.355,72€  5.597.352,97€ 

 
 
 
Conta 571- Subsídios  
 
  Projectos Financiados:  
  - Proj. Semana Gastronómica do Capão 
  - Paços de Ferreira Capital Criativa 
  - Gestão Acompanhamento e Monitorização 
 
 
Conta 576 – Doações  
 

2011 Doação Quinta Barroca, vários Lotes 464.000,00 € 
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Conta 59 – Resultados transitados  
 
Nesta conta houve vários movimentos de regularização, com valores 

significativos, conforme discrimina o mapa: 

 

 

Resumo dos Movimentos na conta 59  
 

   Mov. Débito   Mov. Crédito   Saldo 
 

  Saldo de abertura              529.150,89 €    C 

  Transição de Resultados            104.339,80 €      
 

 Dívida de reembolsos de ramais de água e saneamento        1.899.940,01 €      
  Dívida de Subsídios /protocolos e deliberações / de anos anteriores 

reconhecidas reconhecidas em Novembro e Dezembro 2013   1.119.994,23 €     
 

 Divida dos Direitos superfície PFR            547.365,40 €      
 

Impacto das regularizações à conta 27 respeitantes a anos anteriores    13.075.212,18 €     12.125.204,83 €    
 

 Sub. Gespaços            441.872,14 €      
 Dívida de Subsídios /protocolos e deliberações / de anos anteriores 

reconhecidas reconhecidas em Outubro 2013   
           

    423.805,52 €      
 

 Dívida à Fornecedores de Cauções (OT)        503.928,79 €      
 

 Regularização à conta 41422 74.359,81€    

Outras Regularizações  60890,81€    

 
   18.251.708,69 €     12.654.355,72 €     5.597.352,97 €  D 

 

 
Informação Adicional  

  

A-1 – Explicitação de movimentação da conta 27.4.5 – Proveitos Diferidos – 

Subsídios para Investimentos  

  

A conta 2745 apresenta um valor elevado relativamente ao subsídios ao 

investimento, uma vez que, ainda não foi possível apurar as amortizações 

correspondentes a cada projeto. Esperasse que durante ano de 2014, seja 

possível, retificar esta situação. 

 








































































































































































