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Relatório de Gestão 
 

EXERCÍCIO DE 2012 
 

 
Nos termos da Lei e do pacto social, o  Conselho de Administração da 

HSN EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DO 

CONCELHO DO NORDESTE E.E.M.  apresenta à Assembleia  Geral da 

Sociedade o RELATÓRIO DE GESTÃO referente ao exercício de 2012. 

 

ACTIVIDADE EMPRESARIAL 
 

A empresa municipal HSN – EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

SOCIAL DO CONCELHO DO NORDESTE, E.E.M. tem como competências 

o desenvolvimento, implementação, gestão, exploração da habitação 

social no concelho, aquisição de bens imóveis necessários ao 

desenvolvimento do seu objeto, e ainda realização de obras de 

requalificação urbana. 

 

No âmbito da alteração da modalidade de financiamento do Acordo de 

Colaboração com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, a 

empresa procedeu à aquisição de 31 das 35 habitações que tomava de 

arrendamento à DNHS, S.A.. 

 

O valor global de aquisição foi de 3.070.596,60€ sendo financiado da 

seguinte forma: 

 



 

H.S.N. – Empresa Municipal de Habitação 
Social do Concelho de Nordeste, E.E.M. 
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O valor de 1.143.178,71€ foi comparticipado a fundo perdido pelo, 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, no âmbito do Acordo de 

Colaboração;  

 

O valor de 1.853.417,89€, por assunção de dívida de igual valor, 

emergente de um empréstimo contraído pela DNHS, S.A perante a Caixa 

Geral de Depósitos para a construção das habitações. 

 

O valor de 74.000,00€ foi pago a título de sinal e princípio de 

pagamento, quando da celebração do contrato-promessa de compra e 

venda dos mesmos imóveis. 

 

A seguir é apresentada a lista das 31 habitações adquiridas no ano de 

2012. 

 

  

Tipologia Morada Local Preço de Compra 

T3 Rua da Courela 12 - A Lomba da Cruz 100.283,40  

T3 Rua da Courela 12 - B Lomba da Cruz 100.283,40  

T2 Rua da Courela 12 - C Lomba da Cruz 81.189,00  

T2 Rua da Courela 12 - D Lomba da Cruz 81.189,00  

T3 Rua da Courela 12 - E Lomba da Cruz 100.283,40  

T3 Rua da Courela 12 - F Lomba da Cruz 100.283,40  

T3 Rua da Leira 1 Lomba da Fazenda 100.283,40  

T3 Rua da Leira 2 Lomba da Fazenda 100.283,40  

T3 Rua da Leira 3 Lomba da Fazenda 100.283,40  

T3 Rua da Leira 4 Lomba da Fazenda 100.283,40  

T3 Rua da Leira 5 Lomba da Fazenda 100.283,40  

T3 Rua da Leira 6 Lomba da Fazenda 100.283,40  

T3 Rua da Leira 7 Lomba da Fazenda 100.283,40  

T3 Rua da Leira 8 Lomba da Fazenda 100.283,40  



 

H.S.N. – Empresa Municipal de Habitação 
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T3 Rua da Leira 9 Lomba da Fazenda 100.283,40  

T3 Rua da Nossa Senhora da Luz 1 Pedreira 100.283,40  

T3 Rua da Nossa Senhora da Luz 11 Pedreira 100.283,40  

T3 Rua da Nossa Senhora da Luz 13 Pedreira 100.283,40  

T3 Rua da Nossa Senhora da Luz 15 Pedreira 100.283,40  

T3 Rua da Nossa Senhora da Luz 3 Pedreira 100.283,40  

T3 Rua da Nossa Senhora da Luz 5 Pedreira 100.283,40  

T3 Rua da Nossa Senhora da Luz 7 Pedreira 100.283,40  

T3 Rua da Nossa Senhora da Luz 9 Pedreira 100.283,40  

T3 Rua do Engenho 5 - A Feteira Pequena 100.283,40  

T3 Rua do Engenho 5 - B Feteira Pequena 100.283,40  

T3 Rua do Engenho 5 - C Feteira Pequena 100.283,40  

T3 Rua do Engenho 5 - D Feteira Pequena 100.283,40  

T3 Rua do Engenho 5 - E Feteira Pequena 100.283,40  

T3 Rua do Engenho 5 - F Feteira Pequena 100.283,40  

T3 Rua do Engenho 5 - G Feteira Pequena 100.283,40  

T3 Rua do Engenho 5 - H Feteira Pequena 100.283,40  

      3.070.596,60  

 

Outro acontecimento relevante no ano de 2012 foi a conclusão do 

empreendimento habitacional da Salga. Com este empreendimento foi 

possível realojar mais 22 famílias em regime de renda apoiada. 

 

O empreendimento da Salga é constituído por 5 habitações tipologia T2, 

15 tipologia T3 e 2 tipologia T3.  

 

Foi também formalizado o contrato de arrendamento com a DNHS, S.A. 

sendo os valores das rendas mensais 350€ por tipologia T2, 450€ por 

tipologia T3 e 550€ por tipologia T4. 

 

Deste modo o total de contratos de arrendamento com famílias 

carenciadas atingiu as 57. 



 

H.S.N. – Empresa Municipal de Habitação 
Social do Concelho de Nordeste, E.E.M. 
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ENTIDADES SOCIETÁRIAS PARTICIPADAS 
 
 
 

Designação e sede das entidades participadas 

Entidades Societárias Participadas 

Denominação: 
DNHS-EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL 

DO NORDESTE, S.A. 
 

Endereço: Apartado nº 3 -9630-909 Nordeste  

 

Forma Jurídica Sociedade Anónima 

NPC/NIF 512091820 

CAE 70320 – Administração de imóveis 

Objecto 

a) Desenvolvimento, implementação, construção, gestão e 

exploração da habitação social no concelho do Nordeste 

 b) Aquisição e alienação de imóveis no âmbito de projectos de 

requalificação urbana e necessários ao desenvolvimento do seu 

objecto 

Escritura 09 / Agosto / 2005 

Publ. Estatutos / Jornal Oficial N.º JO:3 III Série – Nº 22 – 30 / 11/ 2005  

Utilidade Pública Não aplicável 

Conselho de Administração 

 

Dr. José Carlos Barbosa Carreiro 

Dr. Ricardo Hélder Magalhães Vasconcelos  

Dr. Luis Manuel Brum Borges de Castro 

 

Capital 50.000,00 € 

Estrutura das participações: 

H.S.N. – Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho de 

Nordeste, E.M. . 

- 49% (24.500,00 €) 

- 51% (24,75€) 

 

 
 
 
 
 
 



 

H.S.N. – Empresa Municipal de Habitação 
Social do Concelho de Nordeste, E.E.M. 
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ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 
 
 
O volume de negócio da empresa no ano de 2012 atingiu o montante de 
129.808,61€. 
 
 
O valor das rendas cobradas foi de 18.808,61€, valor superior ao de 
2011 que foi de 14.766,48€, devido ao aumento do número de 
contratos de arrendamento. 
 
 
O valor médio mensal cobrado por cada habitação foi de 36,33€, com 
referência aos dados do mês de Dezembro de 2012. 
 
 
De salientar que todas famílias alojadas cumpriram com os pagamentos 
das rendas das habitações. 
 
 
Relativamento aos subsídios à exploração, o Instituto da Habitação e 
Reabilitação Urbana não comparticipou as rendas das habitações, devido 
à alteração da modalidade de financiamento que passou a ser à 
aquisição das habitações. Deste modo, coube à Câmara Municipal de 
Nordeste assegurar a totalidade do subsídio à explorão no montante de 
111.000,00€. 
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
 
 
 
A gerência, propõe que o resultado liquido do exercício de 2012, no 
valor de 8.182,53 euros, tenha a seguinte aplicação: 
 

1. Reservas Legais......................... 818,25 euros 
2. Resultados transitados................ 7.364,28 euros 
 

 
 
Nordeste, 30 de março de 2013. 
 

                                                                          

 
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Dr. José Carlos Barbosa Carreiro 

 

 

 

Dr.ª Maria Flor Ferreira Lopes 

 

 

 

Natália da Conceição Rêgo Borges 



H.S.N. - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE NORDESTE, E.E.M.
RUA DONA MARIA DO ROSÁRIO, 4.
9630-144 NORDESTE.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS
31-Dez-12 31-Dez-11

ATIVO

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis 5 162,50 243,75
Propriedades de investimento 3.278.979,21 200.000,00
Goodwill 0,00 0,00
Ativos intangíveis 0,00 0,00
Ativos biológicos 0,00 0,00
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 0,00 0,00
Participações financeiras - outros métodos 0,00 0,00
Acionistas/sócios 0,00 0,00
Outros ativos financeiros 0,00 0,00
Ativos por impostos diferidos 0,00 0,00

3.279.141,71 200.243,75

Ativo Corrente
Inventários 0,00 0,00
Ativos biológicos 0,00 0,00
Clientes 7 158,30 42,08
Adiantamentos a fornecedores 7 0,00 0,00
Estado e outros entes públicos 3.905,50 4.110,49
Acionistas/sócios 0,00 0,00
Outras contas a receber 201.000,00 0,00
Diferimentos 8 107,24 99,21
Ativos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00
Outros ativos financeiros 0,00 0,00
Ativos não correntes detidos para venda 0,00 0,00
Caixa e depósitos bancários 4 1.010,65 669,59

206.181,69 4.921,37
Total do ativo 3.485.323,40 205.165,12

O Técnico Oficial de Contas,

 Miguel M.Simas - TOC9793

RUBRICAS
DATAS

O Conselho de Administração,

(a) Em conformidade com o artigo 9º da 4ª Directiva da CEE



H.S.N. - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE NORDESTE, E.E.M.
RUA DONA MARIA DO ROSÁRIO, 4.
9630-144 NORDESTE.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 UNIDADE MONETÁRIA (1)
NOTAS

31-Dez-11 31-Dez-11
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Capital realizado 9 50.000,00 50.000,00
Acções (quotas) próprias 0,00 0,00
Outros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00
Prémios de emissão 0,00 0,00
Reservas legais 9 4.977,54 4.558,30
Outras reservas 0,00 0,00
Resultados transitados 9 61.795,07 62.023,04
Ajustamentos em activos financeiros 9 -24.524,75 -24.524,75
Excedentes de revalorização 0,00 0,00
Outras variações no capital próprio 924.259,98 0,00

Resultado líquido do período 9 8.182,53 4.192,40

Interesses minoritários 0,00 0,00

Total do capital próprio 1.024.690,37 96.248,99

Passivo

Passivo não corrente
Provisões 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 10 2.227.458,89 55.620,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego 0,00 0,00
Passivos por impostos diferidos 196.055,15 0,00
Outras contas a pagar 0,00 0,00

2.423.514,04 55.620,00
Passivo corrente
Fornecedores 10 31.902,83 49.095,20
Adiantamentos de clientes 0,00 0,00
Estado e outros entes públicos 2.637,40 1.378,50
Accionistas/sócios 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 0,00 0,00
Outras contas a pagar 2.578,76 2.822,43
Diferimentos 0,00 0,00
Passivos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00
Outros passivos financeiros 0,00 0,00
Passivos não correntes detidos para venda 0,00 0,00

37.118,99 53.296,13
Total do passivo 2.460.633,03 108.916,13
Total do capital próprio e do passivo 3.485.323,40 205.165,12

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Técnico Oficial de Contas,

 Miguel M.Simas - TOC9793

RUBRICAS
DATAS

O Conselho de Administração,

(a) Em conformidade com o artigo 9º da 4ª Directiva da CEE



H.S.N. - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE NORDESTE, E.E.M.
RUA DONA MARIA DO ROSÁRIO, 4.
9630-144 NORDESTE.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS
31-Dez-12 31-Dez-11

Vendas e serviços prestados 16 18.808,61 14.766,48
Subsídios à exploração 16 111.000,00 205.401,47
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 0,00 0,00
Variação nos inventários da produção 0,00 0,00
Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 0,00 0,00
Fornecimentos e serviços externos 17 -66.421,86 -188.668,98
Gastos com o pessoal 18 -24.075,40 -23.572,63
Imparidade de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00
Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões) 0,00 0,00
Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00
Outros rendimentos e ganhos 20 22.863,58 0,01
Outros gastos e perdas 21 -2.539,00 -241,77

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos 59.635,93 7.684,58

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 19 -46.969,34 -81,25
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 12.666,59 7.603,33

Juros e rendimentos similares obtidos 22 0,00 0,00
Juros e gastos similares suportados 22 -6.731,39 -2.999,69

Resultado antes de impostos 5.935,20 4.603,64

Imposto sobre o rendimento do período 2.247,33 -411,24

Resultado líquido do período 8.182,53 4.192,40

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluido no resultado 0,00 0,00
líquido do período

Resultado líquido do período atribuível a: (2) 0,00 0,00
Detentores do capital da empresa-mãe 0,00 0,00
Interesses minoritários 0,00 0,00

0,00 0,00

Resultado por acção básico 0,00 0,00

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

(2) Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

O Técnico Oficial de Contas, O Conselho de Administração,

 Miguel M.Simas - TOC9793

RENDIMENTOS E GASTOS
PERÍODOS



Entidade: NIF

Entidade: NIF

UNIDADE MONETÁRIA (1)

EUR

Notas Capital realizado
Acções (quotas) 

próprias

Prestações 
suplemen-tares e 

outros 
Instrumentos de 
capital próprio

Prémios de 
emissão

Reservas legais Outras reservas
Resultados 
transitados

Ajustamentos em 
activos financeiros

Excedentes de 
revaloriza-ção

Outras variações 
no capital próprio

Resultado líquido 
do período

Total
Interesses 

minoritá - rios
Total do Capital 

Próprio

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 877,48 0,00 7.897,35 -24,75 0,00 -8.774,83 -24,75 -24,75

0,00 0,00 0,00 0,00 877,48 0,00 7.897,35 -24,75 0,00 0,00 -8.774,83 -24,75 0,00 -24,75

4.192,40 4.192,40 4.192,40

-4.582,43 4.167,65 0,00 4.167,65

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 4.558,30 0,00 62.023,04 -24.524,75 0,00 0,00 4.192,40 96.248,99 0,00 96.248,99

O Técnico Oficial de Contas, O Conselho de Administração,

 Miguel M.Simas - TOC9793

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N                6+7+8+10 

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Realizações de capital

Realizações de prémios de emissão

Distribuições

Entradas para cobertura de perdas

Outras operações                                                                                                                   10

10

Outras alterações reconhecidas no capital próprio

7

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                          8

RESULTADO INTEGRAL                                      9=7+8

Primeira adopção de novo referencial contabilístico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações

Ajustamentos por impostos diferidos

92.081,34 0,00 92.081,34POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO                             6

ALTERAÇÕES NO PERÍODO N

0,00 54.125,69 -24.500,00 0,00

DESCRIÇÃO

Capital próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe

0,00 8.774,8350.000,00 0,00 0,00 0,00 3.680,82

H.S.N.- EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE NORDESTE, E.E.M. 512 090 319

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO 31 DEZEMBRO DE 2011

H.S.N.- EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE NORDESTE, E.E.M. 512 090 319



Entidade: NIF

UNIDADE MONETÁRIA (1)

EUR

Notas Capital realizado
Acções (quotas) 

próprias

Prestações 
suplemen-tares e 

outros 
Instrumentos de 
capital próprio

Prémios de 
emissão

Reservas legais Outras reservas
Resultados 
transitados

Ajustamentos em 
activos financeiros

Excedentes de 
revaloriza-ção

Outras variações 
no capital próprio

Resultado líquido 
do período

Total
Interesses 

minoritá - rios
Total do Capital 

Próprio

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 419,24 0,00 -227,97 924.259,98 -4.192,40 920.258,85 920.258,85

0,00 0,00 0,00 0,00 419,24 0,00 -227,97 0,00 0,00 924.259,98 -4.192,40 920.258,85 0,00 920.258,85

8.182,53 8.182,53 8.182,53

3.990,13 928.441,38 0,00 928.441,38

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 4.977,54 0,00 61.795,07 -24.524,75 0,00 924.259,98 8.182,53 1.024.690,37 0,00 1.024.690,37

O Técnico Oficial de Contas, O Conselho de Administração,

 Miguel M.Simas - TOC9793

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Entradas para cobertura de perdas

Outras operações                                                                                                                   10

10

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N                6+7+8+10 

RESULTADO INTEGRAL                                      9=7+8

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Realizações de capital

Realizações de prémios de emissão

Distribuições

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas no capital próprio

7

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                          8

ALTERAÇÕES NO PERÍODO N

Primeira adopção de novo referencial contabilístico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações

0,00 96.248,99POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO                             6 4.558,30 0,00 62.023,04 -24.524,75 0,000,00

DESCRIÇÃO

Capital próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe

50.000,00 0,00 4.192,400,00 96.248,99

512 090 319

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO 31 DEZEMBRO DE 2012

0,00

H.S.N.- EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE NORDESTE, E.E.M.
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H . S . N . - E M P R E S A  M U N I C I P A L  D E  H A B I T A Ç Ã O  S O C I A L  D O  C O N C E L H O  D E  
N O R D E S T E ,  E . E . M .  

Anexo às Demonstrações Financeiras 

em 31 de Dezembro de 2012 

(Montantes expressos em euros) 

1 NOTA INTRODUTÓRIA 

A empresa H.S.N. – Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho de Nordeste, E.E.M., com o número de 
identificação fiscal 512.090.319, tem como objecto o desenvolvimento, implementação, gestão, exploração da 
habitação social no concelho de Nordeste;  Aquisição de bens imóveis necessários ao desenvolvimento do seu objecto, 
bem como à aquisição e alienação de imóveis no âmbito de projectos de requalificação urbana, aprovados pela 
Câmara Municipal de Nordeste, e ainda a realização de quaisquer obras de requalificação urbana; o exercício de 
outras actividades relacionadas com o seu objecto, sob o C.A.E. 68322. 
 

A empresa tem a sua sede na Rua Dona Maria do Rosário, nº4 na Vila do Nordeste, no Concelho de Nor-
deste, com o capital social de 50.000,00 €. 

Após o encerramento do exercício não ocorreram factos relevantes que devam ser divulgados pela 

Administração. 

Não podemos, no entanto, deixar de referir com satisfação e reconhecimento o esforço desenvolvido por 

todos os colaboradores e bem assim o excelente relacionamento com as Instituições Financeiras com 

quem nos tem sido muito grato trabalhar. 

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração. 

Contudo, as mesmas estão ainda sujeitas a aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas/Sócios, nos 

termos da legislação comercial em vigor em Portugal. 

É da opinião o Conselho de Administração que estas demonstrações financeiras refletem de forma 

verdadeira e apropriada as operações da Sociedade bem como a sua posição e desempenho financeiro e 

fluxos de caixa. 

 

2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de Julho, foi revogado o Plano Oficial de 

Contabilidade (POC) e as Directrizes Contabilísticas com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2009. Assim, 

para o exercício que se iniciou após esta data a empresa passou a fazer o relato contabilístico das suas 

contas de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro (NCRF) que fazem parte integrante 

do SNC. 
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3 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 

Na preparação das demonstrações financeiras a que se referem as presentes notas a empresa adoptou: 

As Bases de Preparação das Demonstrações Financeiras constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de 

Julho, que instituiu o SNC; 

Assim, as demonstrações financeiras foram preparadas tendo em conta as bases da continuidade, do regime do 

acréscimo, da consistência de apresentação, da materialidade e agregação, da não compensação e da informação 

comparativa. 

Tendo por base o disposto nas NCRF a empresa deliberou aplicar as seguintes políticas contabilísticas: 

a) Ativos fixos tangíveis  

Os Activos fixos tangíveis referem-se a bens utilizados na actividade da empresa. 

A empresa adoptou o custo considerado na mensuração dos Activos Fixos Tangíveis em referência a 1 de Janeiro de 

2009 (data de transição para as NCRF), nos termos da isenção permitida pela NCRF 3 – Adopção pela Primeira vez das 

NCRF. 

A empresa adoptou como custo considerado: 

� O valor constante das anteriores demonstrações financeiras preparadas de acordo com o POC, deduzido de 

amortizações acumuladas; 

� O custo inclui o preço de compra, incluindo impostos não reembolsáveis e excluindo descontos comerciais e 

abatimentos. Inclui ainda os custos necessários para colocar o activo na localização e condição de 

funcionamento, nomeadamente as despesas de transporte e montagem; 

� Os custos subsequentes com os ativos tangíveis são reconhecidos apenas se for provável que deles resultarão 

benefícios económicos futuros para a entidade. Todas as despesas com a manutenção e reparação são 

reconhecidos como custo, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios. 

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, numa base 

duodecimal e em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.  

Com excepção dos terrenos que não são depreciáveis, os ativos fixos tangíveis são depreciados durante o 

período de vida económica esperada e avaliados quanto à imparidade sempre que existe uma indicação de 

que o activo pode estar em imparidade. 

As depreciações são calculadas segundo o método das quotas constantes (método linear) sendo que as 

respectivas taxas são calculadas em função dos seguintes períodos de vida útil esperada dos bens: 

Bem   Anos 

      

Terrenos   N/A 

Edifícios   50-100 

Equipamento Básico   4-8 

Equipamento Administrativo  4-8 
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As vidas úteis e método de depreciações dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a 

estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados. 

O gasto com depreciações é reconhecido na demonstração de resultados na rubrica “Gastos/reversões de 

depreciação e amortização”. 

Os custos de manutenção e reparação correntes são reconhecidos como gastos no período em que ocor-

rem. 

Os custos com substituições e grandes reparações são capitalizados sempre que aumentem a vida útil do 

imobilizado a que respeitem e são depreciadas no período remanescente da vida útil desse imobilizado ou 

no seu próprio período de vida útil, se inferior. 

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um activo fixo tangível é determinado como a diferença 

entre o montante recebido na transacção e a quantia escriturada do activo e é reconhecido em resultados no período 

em que ocorre o abate ou a alienação. 

 

b) Imposto sobre o rendimento 

O imposto sobre o rendimento corresponde à soma dos impostos correntes com os impostos diferidos. Os 

impostos correntes e os impostos diferidos são registados em resultados, salvo quando os impostos diferi-

dos se relacionam com itens registados directamente no capital próprio. Nestes casos os impostos diferi-

dos são igualmente registados no capital próprio.  

� Imposto Corrente: O imposto corrente é determinado com base no resultado contabilístico ajusta-

do de acordo com a legislação fiscal em vigor a que está sujeita a empresa. O lucro tributável difere 

do resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos que apenas serão 

dedutíveis ou tributáveis em exercícios subsequentes, bem como gastos e rendimentos que nunca 

serão dedutíveis ou tributáveis. 

� Imposto diferido: Os impostos diferidos reflectem as diferenças temporárias dedutíveis até ao pon-

to em que é provável a existência de lucros tributáveis futuros relativamente ao qual a diferença 

dedutível pode ser usada, e ou, perdas fiscais não usadas e créditos fiscais não usados até ao ponto 

em que seja provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis contra os quais possam ser 

usados; 

o Diferenças temporárias dedutíveis são diferenças temporárias das quais resultam quan-

tias que são dedutíveis na determinação do lucro tributável/perda fiscal de períodos futu-

ros quando a quantia escriturada do activo ou do passivo seja recuperada ou liquidada. 

o Os Passivos por Impostos Diferidos reflectem diferenças temporárias tributáveis. 

o As Diferenças temporárias tributáveis são diferenças temporárias das quais resultam 

quantias tributáveis na determinação do lucro tributável/perda fiscal de períodos futuros 

quando a quantia escriturada do activo ou do passivo seja recuperada ou liquidada. 

A empresa apresenta diferenças temporárias que implicam o registo de impostos diferidos. 
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c) Inventários 

Os inventários são registados ao custo de aquisição ou ao valor realizável líquido se este for inferior. 

Sempre que o valor realizável líquido é inferior ao custo de compra ou de conversão, procede-se à redução 

de valor dos inventários, mediante o reconhecimento de um ajustamento, o qual é revertido quando dei-

xam de existir os motivos que o originaram. 

Para este efeito, o valor realizável líquido é o preço de venda estimado no decurso ordinário da actividade 

empresarial menos o custo estimado de acabamento e os custos necessários para efectuar a venda. As 

estimativas tomam em consideração as variações relacionadas com acontecimentos ocorridos após o final 

do período na medida em que tais acontecimentos confirmem condições existentes no fim do período. No 

caso da empresa são registados ao custo de aquisição. 

 

d) Clientes e outras contas a receber 

Os clientes e contas a receber são classificados como ativos correntes, excepto nos casos em que a maturi-

dade é superior a 12 meses da data de balanço, os quais se classificam como não correntes. 

As “Outras Contas a Receber” encontram-se valorizadas da seguinte forma: 

� Devedores por acréscimos de rendimentos – ao custo; 
 

� Outros devedores - ao custo  
 
Não existiram variações que implicassem a determinação de imparidades em ambos os casos. 
 

e) Caixa e depósitos bancários 

Os montantes incluídos nesta rubrica correspondem aos valores de caixa e outros depósitos, com prazo de 

vencimentos de três meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco diminuto de altera-

ção de valor. 

Estes saldos estão mensurados da seguinte forma: 

� Caixa – ao custo; 

� Depósitos sem maturidade definida - ao custo;  

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de ‘‘Caixa e equivalentes de caixa’’ compreen-

de, além de caixa e depósitos bancários, também: 

� Os descobertos bancários incluídos na rubrica de “Financiamentos obtidos” e  

� Os saldos de Caixa e equivalentes de caixa incluídos na rubrica de “Ativos não correntes detidos 

para venda”. 

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários: 

 Ano n Ano n – 1 

Numerário   46,24 0,00 

Depósitos bancários imed. mobilizáveis   964,41 669,59 
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f) Estado e outros entes públicos 

Os saldos ativos e passivos desta rubrica são apurados com base na legislação em vigor. 

No que respeita aos ativos não foi reconhecida qualquer imparidade por se considerar que tal não é aplicá-

vel dada a natureza específica do relacionamento. 

 

g) Rubricas do capital próprio 

1. Capital realizado 

O Capital Social totalizando 50.000,00 €, foi subscrito e realizado na totalidade pela Câmara Municipal de 

Nordeste. 

2. Reserva Legal 

De acordo com o Artº 295 do CSC e a lei que regula o sector público, pelo menos 10% do resultado tem de 

ser destinado à constituição ou reforço da reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do capital 

social. 

A reserva legal não é distribuível a não ser em caso de liquidação e só pode ser utilizada para absorver pre-

juízos, depois de esgotadas todas as outras reservas, ou para incorporação no capital social (Artº 296 do 

CSC). 

3. Outras Reservas e Resultados Transitados 

Estas rubricas incluem os resultados realizados disponíveis para distribuição aos accionistas e os ganhos 

por aumentos de justo valor em instrumentos financeiros, investimentos financeiros e propriedades de 

Investimento que, de acordo com o nº 2 do Artº. 32 do CSC, só estarão disponíveis para distribuição quan-

do os elementos ou direitos que lhes deram origem forem alienados, exercidos, extintos ou liquidados. 

 

j) Benefícios dos empregados 

1. Férias e subsídio de férias 

De acordo com a legislação laboral em vigor os empregados têm direito a férias e a subsídio de férias no 

ano seguinte àquele em que o serviço é prestado. Assim, foi reconhecido nos resultados do período um 

acréscimo do montante a pagar no ano seguinte o qual se encontra refletido na rubrica “Outras Contas a 

Pagar”. 

k) Financiamentos obtidos 

Os financiamentos estão valorizados ao custo amortizado determinado com base na taxa de juro efetiva. 

De acordo com este método, na data do reconhecimento inicial os financiamentos são reconhecidos no 

passivo pelo valor nominal recebido, líquido de despesas com a emissão o qual corresponde ao respectivo 

justo valor nessa data. Subsequentemente, os financiamentos são mensurados ao custo amortizado, que 

inclui todos os encargos financeiros calculados de acordo com o método da taxa de juro efetiva. 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos à medida 

que são incorridos. 
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l) Fornecedores e outras contas a pagar 

Os fornecedores e outras dívidas a pagar a terceiros são classificados como passivos correntes, excepto nos 

casos em que a maturidade é superior a 12 meses da data do balanço, os quais se classificam como não 

correntes. 

As restantes contas a pagar estão mensuradas ao custo. 

j) Vendas 

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando estão satisfeitas todas as condições seguin-

tes: 

� Tenham sido transferidos para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos 

bens; 

� Não se mantenha envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a pos-
se, nem o controlo efectivo dos bens vendidos; 

� A quantia do rédito possa ser mensurada com fiabilidade; 

� Seja provável que os benefícios económicos associados com a transacção fluam para a entidade; e 

� Os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transacção possam ser mensurados com 
fiabilidade. 

 

m) Diferimentos ativos e passivos 

Esta rubrica reflecte as transações e outros acontecimentos relativamente aos quais não é adequado o seu 

integral reconhecimento nos resultados do período em que ocorrem, mas que devam ser reconhecidos nos 

resultados de períodos futuros. 

 

n) Juros e gastos similares suportados 

Os gastos com financiamento são reconhecidos na demonstração de resultados do período a que respei-

tam e incluem: 

� Juros suportados determinados com base no método da taxa de juro efetiva; 
� Comissões Bancárias 

 
 

o)  Acontecimentos subsequentes 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à 

data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem 

informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são divulgados nas demonstrações financeiras, se 

forem considerados materialmente relevantes. 
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4 FLUXOS DE CAIXA 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos 

bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria 

no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equi-

valentes. Caixa e seus equivalentes em 2011 e 2012 detalha-se conforme se segue: 

2011 2012

Numerário 0,00 46,24

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 669,59 964,41

Aplicações de tesouraria 0,00 0,00

669,59 1.010,65

Linhas de crédito de curto prazo (Nota 28) 0,00 0,00

Descobertos bancários (Nota 28) 0,00 0,00

669,59 1.010,65

 

 

5 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Durante os exercícios findos em 2011 e em 2012 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos 

fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações acumuladas foi o seguinte: 

Terrenos e Edifícios e Ferram. Desp. Invest. Outros Ativos fixos

recursos outras Equipam. Equipam. Equipam. e e ativos fixos tangíveis

naturais construções Básico Transporte administ. utensílios desenv. tangíveis em curso Total

Ativos

Saldo inicial 1.797 1.797

Aquisições -

Alienações -

Transferências e abates -

Revalorizações (Nota 23) -

Outras variações -

Saldo final - - 1.797 - - - - 1.797

Depreciações acumuladas e

perdas por imparidade

Saldo inicial 1.472 1.472

Depreciações do período 81 81

Perdas por imparidade do exercício -

Reversões de perdas por imparidade -

Alienações -

Transferências e abates -

Outras variações -

Saldo final - - 1.553 - - - - 1.553

Ativos líquidos - - 244 - - - - 244

2011
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Terrenos e Edifícios e Ferram. Desp. Inv. Outros Ativos fixos

recursos outras Equipam. Equipam. Equipam. e e ativos fixos tangíveis

naturais construções Básico Transporte administ. utensílios desenv. tangíveis em curso Total

Ativos

Saldo inicial 1.797,00 1.797,00

Aquisições 781.466,95 2.344.400,35 3.125.867,30

Alienações

Transferências e abates

Revalorizações (Nota 23)

Outras variações

Saldo final 781.466,95 2.344.400,35 1.797,00 3.127.664,30

Depreciações acumuladas e
perdas por imparidade

Saldo inicial 1.553,25 1.553,25

Depreciações do período 46.888,09 81,25 46.969,34

Perdas por imparidade do exercício

Reversões de perdas por imparidade

Alienações

Transferências e abates

Outras variações

Saldo final 46.888,09 1.634,50 48.522,59

Ativos líquidos 781.466,95 2.297.512,26 162,50 3.079.141,71

2012

 

 

Á data de 29 de Dezembro de 2012 realizou-se uma escritura de compra e assunção de dívida á empresa 

D.N.H.S., S.A. de 31 fogos habitacionais: 9 em Fazenda, 8 na Pedreira, 8 em Santana e seis na Lomba da 

Cruz tendo sido acrescido ao ativo fixo tangível da empresa 25% do valor para terrenos e 75% para edifí-

cios e outras construções. 

As bases de mensuração usadas para determinar a quantia escriturada bruta, bem como os métodos de 

depreciação usados e vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas encontram-se descritos na nota 3 - a). 

Não acorreram perdas de imparidade nas rubricas de activos tangíveis. 

 

 

6 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte 

das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto 

quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso 

inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos 

são alargados ou suspensos. 

A empresa está sujeita a imposto sobre os lucros em sede de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas 

Colectivas (IRC) à taxa de 17,5%. 

Não houve ajustamentos, perdas fiscais e crédito de imposto de períodos anteriores, efeito de alterações 

de políticas contabilísticas e correções de erros, alterações na taxa de tributação e surgimento de novos 

impostos; no ano de 2012 passaram a existir ativos e passivos por impostos diferidos. 
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7 DIVULGAÇÕES DE PARTES RELACIONADAS  

6.1 — Relacionamento com empresa-mãe: 
a) Nome da empresa-mãe: Câmara Municipal de Nordeste. 
Aquele Município é titular de 50.000 ações, de um euro cada, num valor de 50.000,00 euros que represen-
tam 100 por cento do capital social. 
 
6.2 — Transacções entre partes relacionadas: 
 
A Câmara Municipal de Nordeste financia, através de um contrato programa plurianual, a atividade desen-
volvida pela H.S.N., E.E.M. 
 

a) Contrato programa celebrado a 03 de Outubro de 2005, tendo por objecto o desenvolvimento da 
habitação social no concelho do Nordeste. Na sequência de um quarto aditamento pretende suprir par-
te dos custos de aquisição de fogos no âmbito de um Acordo de Colaboração com o Instituto da Habita-
ção e Reabilitação Urbana. Para o período de 2012 estava previsto a dotação de 247.481,00 tendo sido 
transferido apenas 111.000,00 ao longo do período de 2012. 

 

8 ATIVOS FINANCEIROS 

� Clientes e Outras Contas a Receber 

A rubrica “Clientes” em 2011 e em 2012 é detalhado conforme se segue: 

Quantia bruta

Imparidade 

acumulada

Quantia 

escriturada 

líquida Quantia bruta

Imparidade 

acumulada

Quantia 

escriturada 

líquida

Clientes gerais 42 - 42 158 - 158

Clientes títulos a receber - - - - -

- - -

42 - 42 158 - 158

2011 2012

 

Em 2011 e em 2012 as “Outras Contas a Receber” da Empresa apresentavam a seguinte composição: 

Quantia Quantia 

Quantia Imparidade escriturada Quantia Imparidade escriturada

bruta acumulada líquida bruta acumulada líquida

Correntes:

Adiantamentos - Ao pessoal - - - -

Adiantamentos - A fornecedores investimento - - 201.000 201.000

Devedores por acréscimos de rendimentos - - -

- -

- - - 201.000 - 201.000

- - - - 201.000 - 201.000

2011 2012

 

O saldo das rubricas supracitadas é composto da seguinte forma para 2012: 

o Adiantamentos – A fornecedores de investimento . 
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9 DIFERIMENTOS ATIVOS 

Em 2011 e em 2012 as rubricas do ativo corrente “Diferimentos” apresentavam a seguinte composição: 

2011 2012

Diferimentos Ativo

Gastos Diferidos - Seguros 99 107

Gastos Diferidos - Renda - -

99 107

 

 

10 INSTRUMENTOS DE CAPITAL PRÓPRIO 

A quantia escriturada do capital próprio da Sociedade em 2011 e em 2012 é detalhada conforme se segue: 

Saldo Final Saldo Final

2011 Transferências Aumentos Diminuições 2012

Capital 50.000 50.000
Reservas Legais 4.558 419 4.977
Outras Reservas - -
Resultados transitados 62.023 3.773 (4.001) 61.795
Ajust.Ativos Financeiros (24.525) (24.525)
Outras variações cap.próprio - 1.147.180 (222.920) 924.260
Resultado Liquido do Exercicio 4.192 8.182 (4.192) 8.182

96.249 - 1.159.554 (231.113) 1.024.690

Movimentos do Ano

 

 

11 PASSIVOS FINANCEIROS 

 

� Fornecedores 

Em 2011 e em 2012 a rubrica de “Fornecedores” apresentava a seguinte composição: 

2011 2012

Fornecedores gerais 49.095 31.903

Fornecedores - outras partes relacionadas

49.095 31.903

49.095 31.903
 

 

 

� Financiamentos Obtidos 
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Os financiamentos obtidos em 2011 e em 2012 são detalhados conforme se segue: 

Entidade 
financiadora Saldo inicial Amortizações A liquidar Saldo inicial Amortizações A liquidar

Empréstimos bancários:

BESA FACTORING BES 83.430 27.810 55.620 55.620 46.350 9.270

CGD ccc9015007453991 CGD 0 0 0 0 0 364.771

CGD médio longo prazo CGD 0 0 0 0 0 1.853.418

83.430 27.810 55.620 55.620 46.350 2.227.459

83.430 27.810 55.620 55.620 46.350 2.227.459

2011 2012
Montante utilizado Montante utilizado

 

 

Á data de 29 de Dezembro de 2012 realizou-se uma escritura de compra e assunção de dívida á empresa 

D.N.H.S., S.A. de 31 fogos habitacionais: 9 em Fazenda, 8 na Pedreira, 8 em Santana e seis na Lomba da 

Cruz tendo assumido parcialmente a divida relativa á construção dos fogos junto da CGD médio longo pra-

zo e tendo-se financiado junto da mesma instituição de crédito para suprir o restante do acordo. 

 

12 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES, ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E 

OUTRAS CONTAS A PAGAR 

 

Em 2011 e em 2012 as rubricas “Adiantamentos de clientes”, “Adiantamentos a fornecedores” não 

apresentavam saldo, sendo que a de “Outras contas a pagar” apresentavam a seguinte composição: 

2011 2012

Outras Contas a Pagar 

Remunerações a pagar 1.856 1.856

Credores por acréscimos de gastos 966 723

Outros devedores e credores diversos 0 0

Adiantamentos de clientes 0 0

Fornecedores Imobilizado 0 0

2.822 2.579

 

 

Os principais itens supracitados são decompostos da seguinte forma: 

o Credores por acréscimos de gastos – Acréscimo com subsidio de férias e segurança 

social sobre férias, assim como, juros a liquidar. 
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13 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Em 2011 e em 2012 as rubricas de “Estado e outros entes públicos” apresentavam a seguinte composição: 

Ativo Passivo Ativo Passivo

 Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas

Pagamento por conta 597 0 288 0

Estimativa de imposto 0 411 0 1.754

Pagamento especial por conta 700 0 392 0

Retenção na Fonte 0 0 0 0

 Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 0 336 0 362

 Imposto sobre o valor acrescentado 3.225 0 3.225 0

 Contribuições para a Segurança Social 0 1.043 0 521

 Outros Impostos 0 0 0 0

4.522 1.790 3.905 2.637

2011 2012

 

 

As principais rubricas da nota EOEP correspondem a recuperar, nomeadamente o saldo devedor da rubrica 

do IVA diz respeito ao apuramento do 4ºtrimestre de 2010 que continuará a ser reportado na próxima 

declaração de I.V.A. a favor da empresa, na importância de 3.224,73€. 

 

14 RÉDITO 

O rédito reconhecido pela Sociedade em 2011 e em 2012 é detalhado conforme se segue:  

 

REDITOS Notas 2011 2012

Vendas - -
Prestação de serviços 14.766 18.809
Variação nos inventários da produção - -
Subsídios à exploração 205.401 111.000
Outros rendimentos e ganhos - 22.864
Juros e rendimentos similares obtidos - -

TOTAL RÉDITOS 220.168 152.672
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15  FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos exercícios findos em 2011 e em 2012 é detalhada 

conforme se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 GASTOS COM O PESSOAL 

Neste momento a empresa, emprega um colaborador. 

A rubrica de “Gastos com o pessoal” nos exercícios findos em 2011 e em 2012 é detalhada conforme se 

segue: 

2011 2012

Remunerações dos orgãos sociais 0 0
Remunerações do pessoal 19.000 19.356

Encargos sobre remunerações 4.275 4.275

Seguros de ac. trabalho e doenças prof. 298 444

Outros 0 0

23.573 24.075

 

 

2011 2012

Subcontratos 0 760

Trabalhos Especializados 3.240 3.240

Publicidade e Propaganda 0 0

Serviços de Vigilância e Segurança 0 0

Honorários 11.890 2.552

Conservação e reparação 1.127 0

Serviços Bancários 141 0

Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido 0 0

Material Escritório 12 79

Artigos para Oferta 0 0

Embalagens de consumo 0 0

Electricidade 0 0

Combustíveis 0 0

Água 0 0

Outros Fluídos 0 0

Deslocações e Estadas 1.478 94

Tranportes de Pessoal 0 0

Transportes Mercadoria 0 0

Rendas 169.950 48.000

Comunicações 16 0

Seguros 0 0

Contencioso e Notariado 815 3.235

Limpeza higiene e conforto 0 0

Despesas de representação 0 8.288

Outros Fornecimentos e Serviços Externos 0 174

188.669 66.422
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17 AMORTIZAÇÕES 

A decomposição da rubrica de “Gastos / reversões de depreciação e de amortização” nos exercícios findos 

em 2011 e em 2012 é conforme se segue: 

2011 2012

Ativos fixos tangíveis (Nota 11) 81 81

Propriedades de investimento (Nota 13) 0 46.888

Intangíveis (Nota 14) 0 0

Ativos biológicos (Nota 15) 0 0

81 46.969

 

18 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

A decomposição da rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” nos exercícios findos em 2011 e em 2012 é 

conforme se segue: 

2011 2012

Rendimentos suplementares:

Royalties (Nota 32) 0 0

Rendimentos de propriedades de investimento (Nota 32) 0 0

Outros rendimentos suplementares 0 0

Descontos de pronto pagamento obtidos 0 0

Recuperação de dívidas a receber 0 0

Ganhos em inventários 0 0

Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros 0 0

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 0 0

Outros 0,01 22.864

0 22.864

 

19 OUTROS GASTOS E PERDAS 

A decomposição da rubrica de “Outros gastos e perdas” nos exercícios findos em 2011 e em 2012 é 

conforme se segue: 

2011 2012

Impostos 146 2.441

Descontos de pronto pagamento concedidos 0 0

Dívidas incobráveis 0 0

Perdas em inventários 0 0

Gastos e perdas nos restantes activos financeiros 0 0

Gastos e perdas em investimentos não financeiros 0 0

Outros 96 98

242 2.539
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20 JUROS E OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS SIMILARES 

 

Os gastos e perdas de financiamento reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 2011 e 2012 são 

detalhados conforme se segue:  

Juros suportados
Financiamentos bancários 3.000 6.731
Locações financeiras 0 0
Empréstimos obrigacionistas 0 0
Outros financiamentos 0 3.000 0 6.731

Diferenças de câmbio desfavoráveis em financiamentos
Perdas em instrumentos de cobertura associados a financiamentos
Outros gastos de financiamento

Comissões e encargos similares 0 0
Imposto de selo 0 0
Outros financiamentos 0 0 0 0

3.000 6.731

2011 2012

 

 

 

Os “juros, dividendos e outros rendimentos similares” reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 

2011 e 2010 são detalhados conforme se segue:  

Juros obtidos

Depósitos em instituições de crédito 0 0

Outras aplicações em meios financeiros líquidos 0 0

Financiamentos concedidos a subsidiárias 0 0

Financiamentos concedidos a associadas e entidades 

conjuntamente controladas 0 0

Outros financiamentos concedidos 0 0

Outros 0 0 0 0

Dividendos obtidos

Aplicações em meios financeiros líquidos 0 0

Subsidiárias 0 0

Associadas e entidades conjuntamente controladas 0 0

Outras entidades 0 0 0 0

Outros rendimentos similares 0 0 0 0

0 0

2011 2012
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21 ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO 

Desde a data do Balanço até à presente data, foi aprovado através de deliberação por unanimidade do 

sócio totalitário – Câmara Municipal de Nordeste – em Assembleia Municipal de 27 de Fevereiro de 2013 a 

proposta de dissolução da empresa com aplicação do regime previsto no artigo 65º da Lei nº50/2012, de 

31 de Agosto – Internalização nos serviços do município, tendo sido nomeado como liquidatário da 

empresa, o Dr. Nuno Melo Carreiro, nos termos do artigo 151º do C.S.C. 

  

Ponta Delgada, 11 de abril de 2013. 

 

 

O Técnico Oficial de Contas,     O Conselho de Administração,  

 

Miguel Medeiros Simas - TOC-9793 


