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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
31 DE DEZEMBRO DE 2012 

 
(valores em euros) 

 
 

8.2   Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados 

 

8.2.1 Não foram derrogadas quaisquer disposições do POCAL com efeitos no 

Balanço e Demonstração de Resultados, tendo em vista a necessidade de 

estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e 

dos resultados da autarquia local. 

 

8.2.2 Não aplicável. 

 

8.2.3 Na elaboração das Demonstrações Financeiras foram utilizados os 

princípios contabilísticos da continuidade de operações, da especialização 

dos exercícios e do custo histórico, aplicando os seguintes critérios 

valorimétricos e políticas contabilísticas: 

 

8.2.3.1 Imobilizações Corpóreas e Incorpóreas 

 

 As Imobilizações Corpóreas e Incorpóreas estão contabilizadas pelo 

respectivo valor histórico de aquisição ou de produção. No entanto, 

destaca-se o facto de ainda não constarem nas demonstrações financeiras 

a totalidade dos bens pertencentes à autarquia, pelo facto de no ano 2012, 

ainda não estar concluído o processo de inventariação, avaliação e registo 

de todos os bens móveis e imóveis da autarquia.  

 

8.2.3.2 Amortizações e provisões 
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Foi entendido como correcto e razoável utilizar um método de amortização 

das quotas constantes, para as Imobilizações Corpóreas e Incorpóreas, 

passando a Autarquia a adoptar desde o ano 2003, as taxas definidas no 

Decreto-lei n.º 671/2000 de 10 de Março.  

Relativamente às provisões, no ano 2012 foram consideradas provisões 

para riscos e encargos, cobrança duvidosa, depreciação de existências e 

participações financeiras, tendo subjacente critérios de razoabilidade e 

riscos associados. 

 

8.2.3.3 Existências 

 

Encontram-se valorizadas ao mais baixo do custo de aquisição ou de 

mercado. O custo de aquisição inclui os gastos necessários para as colocar 

no seu estado actual. O critério valorimétrico das saídas de existências é o 

custo médio ponderado.  

 

8.2.3.4 Disponibilidades 

 

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são 

expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas 

as contas de depósito, respectivamente. 

 

8.2.4 Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das operações 

registadas em contas incluídas no Balanço e na Demonstração de 

Resultados originariamente expressas e moeda estrangeira. 

 

Não aplicável. 

 

8.2.5  Situações em que o resultado do exercício foi afectado: 

Por valorimetrias diferentes das previstas no capítulo 4 «Critérios de 

valorimetria»; 
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Por amortizações do activo imobilizado superiores às adequadas; 

Por provisões extraordinárias respeitantes ao activo. 

 

Não aplicável. 

 

8.2.6 Comentário às contas 431 «Despesas de instalação» e 432 «Despesas de 

investigação e de desenvolvimento». 

 

Os valores expressos na rubrica Despesas de investigação e de 

desenvolvimento contemplam os valores inerentes a estudos e projectos 

de infra-estruturas bem como de obras históricas e ambientais. 

 

827, 828, 829 Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes 

do balanço e nas respectivas amortizações e provisões, de acordo com 

os quadros seguintes: 
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Activo Bruto 

 

 

 

Amortizações e Provisões 
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8.2.10 Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a 

reavaliação dos bens do imobilizado. 

 

Não se verificou a situação enunciada. 

 

8.2.11 Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações, do tipo 

seguinte: 

 

        Não se verifica a situação enunciada. 

 



 

 Prestação de Contas | Exercício de 2012 

 

 

8.2.12  Relativamente às imobilizações corpóreas e em curso, deve indicar-se 

o valor global, para cada uma das contas, de: 

 

Imobilizações em poder de terceiros 

Não aplicável. 

 

Imobilizações implantadas em propriedade alheia; 

Não aplicável. 

 

8.2.13 Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com 

menção dos respectivos valores contabilísticos 
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8.2.14 Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com 

indicação das razões dessa impossibilidade. 

 

As razões da impossibilidade de valorização dos bens do imobilizado, 

estão associadas ao custo da prestação de serviços da inventariação, 

avaliação e registo dos bens dado que o mesmo deverá ser feito por uma 

entidade especializada, designadamente para os equipamentos de 

domínio público e privado nomeadamente redes de águas e saneamento, 

edifícios, bens de domínio histórico e cultural, equipamento básico e 

ferramentas e utensílios não sendo possível através de meios próprios da 

autarquia o acesso aos dados históricos. O trabalho já realizado de 

inventariação, valorização e registo constante das contas da autarquia, foi 

elaborado pelos técnicos do município, para os quais foi possível a 

obtenção de elementos.  

 

8.2.15 Identificações dos bens de domínio público que não são objecto de 

amortização e indicação das respectivas razões. 

 

Os bens de domínio público não sujeitos a amortização são 

designadamente terrenos e recursos naturais e outros imóveis de 

património natural, pelo facto de não estar definido no Decreto-lei nº 

671/2000 de 10 de Março. 
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8.2.16  Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela 

detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado 

do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse 

exercício. 

 

  Informação não disponível na totalidade. 

 

8.2.17          Relativamente aos elementos incluídos nas contas «Títulos negociáveis» 

e «Outras aplicações de tesouraria», indicação, quando aplicável, da 

natureza, entidades, quantidades e valores de balanço. 

 

Não se verifica a situação enunciada. 

 

8.2.18  Discriminação da conta «Outras aplicações financeiras», com indicação, 

quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores 

nominais e valores de balanço. 

 

Não se verifica a situação enunciada. 

 

8.2.19 Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente 

relevantes, entre os custos de elementos do activo circulante, 

calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as 

quantias correspondentes aos respectivos preços de mercado. 

 

Não se verifica a situação enunciada. 

 

8.2.20 Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a 

atribuição a elementos do activo circulante de um valor inferior ao mais 

baixo do custo ou do mercado. 
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Não se verifica a situação enunciada. 

 

8.2.21 Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a 

elementos do activo circulante relativamente aos quais, face a uma 

análise comercial razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes 

de flutuações de valor. 

 

Foram criadas provisões para depreciação de existências, por se 

considerar existirem alguns bens considerados obsoletos, foram 

consideradas provisões para cobranças duvidosas por existirem dívidas de 

terceiros em mora há mais de seis meses, e foram consideradas provisões 

para participações financeiras por se considerar que está em causa a 

continuidade das entidades. 

 

8.2.22 Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma 

das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço. 

 

No ano 2012, foram reforçadas o valor das provisões para cobranças 

duvidosas por existirem dívidas de terceiros em mora há mais de seis 

meses. 

 

8.2.23 Valor global das dívidas activas e passivas respeitantes ao pessoal da 

autarquia local. 

 

Não se verifica a situação enunciada. 

 

8.2.24 Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos 

pela entidade, com indicação dos direitos que conferem. 

 

Não se verifica a situação enunciada. 
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8.2.25 Discriminação das dívidas incluídas na conta «Estado e outros entes 

públicos» em situação de mora. 

 

Não se verifica a situação enunciada. 

 

8.2.26 Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções 

prestadas e recibos para cobrança de acordo com o seguinte mapa: 

 

 

 

 

8.2.27 Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os 

movimentos ocorridos no exercício, de acordo com o quadro seguinte: 

 

 

 

8.2.28 Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada 

uma das contas da classe 5 «Fundo patrimonial», constantes do balanço. 
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As variações verificadas na rubrica de Fundos Próprios, estão directamente 

relacionadas com:  

- Aplicação do resultado líquido do exercício referente ao ano 2011; 

- Reclassificações contabilistas relacionadas com as rubricas de imobilizado e 

outras correções relativamente a anos anteriores.  

 

8.2.29 Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias 

consumidas, como segue: 

 

 

8.2.30 Demonstração da variação da produção, como segue: 
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8.2.31 Demonstração dos resultados financeiros: 

 

 

 

8.2.32 Demonstração dos resultados extraordinários: 

 

 


