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Município de Nelas 

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

2012 

1) -  NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 

                                   1.1) ATIVO 

a) Imobilizado 

- Foram inscritos na cadastro patrimonial do Município os bens constantes 

das relações anexas e efectuada a respectiva transferência de imobilizado em curso 

para imobilizações corpóreas.  

- Os custos das obras executadas por administração direta, no valor total 

de 342.692,42 �, foram considerados trabalhos para a própria entidade, tendo-se 

aumentado o imobilizado em curso: 

Pólo integração tecnológico, cultural  15.067,50 � 

Infraestruturas no Loteamento Areal em Nelas 61.491,68 � 

Infraestruturas no Loteamento Prado em Vilar Seco 75.555,34 � 

Saneamento zona industrial 8.866,18 � 

Beneficiação cemitério da Aguieira 13.977,17 � 

Ampliação cemitério do Folhadal 2.295,19 � 

Benef. Av. Viscondessa de Taveiro em Santar 11.558,37 � 

Rotundas na EN 234 em Canas de Senhorim 32.845,11 � 

Lig.rotunda Eiras à EN 234 em Nelas 56.559,56 � 

Rua do Comércio em Canas de Senhorim 8.758,81 � 

Abastecimento água Quinta Cerca 6.914,50 � 

Const. casa mortuária em Lapa do Lobo 31.772,31 � 

Variante à Aguieira-Lig.cemitério/R.Salgueiro 4.592,97 � 

Lig. Da EN 234 à radial da Urgeiriça em Nelas 7.732,98 � 

Benef.Av. Fortunato de Almeida em Nelas 4.704,75 � 
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- Fizeram-se os acréscimos de proveitos das comparticipações comunitárias 

dos bens patrimoniais na mesma taxa da sua amortização económica; 

- Procedeu-se às amortizações de exercício do imobilizado, e, à semelhança 

dos anos anteriores, foi utilizado o método das quotas constantes, considerando-se 

o mês de entrada em funcionamento dos respectivos bens móveis. 

 

b) Dívidas de Terceiros 

-         Os valores inscritos no balanço em Contribuintes, c/c, e Utentes, c/c, 

respeitam a dívidas de facturas que incluem fornecimento de água, aluguer de 

contadores, saneamento e recolha de resíduos sólidos; 

-         As dívidas de 2004, no valor de 2.611,23 �, já prescritas nos termos 

da lei, foram transferidas para a conta 218- Clientes, contribuintes e utentes de 

cobrança duvidosa e constituída a respetiva provisão; 

-         O saldo devedor do Estado e Outros Entes Públicos refere-se a IVA a 

recuperar, por apuramento normal, no período seguinte. 

c) Disponibilidades 

- Depósitos à Ordem/CGD: 

Reconciliações bancárias e dinheiro devidamente conferidos.  

d) Acréscimos e diferimentos 

Foram efetuados os acréscimos e diferimentos necessários. Nos acréscimos de proveitos 

salientamos as receitas provenientes da cobrança da água, RSU e saneamento em Janeiro e 

Fevereiro de 2009, mas correspondentes aos consumos dos utentes de Novembro e 

Dezembro de 2012. 

 

2.2) FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 

e) Fundos Próprios 

f) Dívidas a Terceiros 

- A médio e longo prazos: 

Este valor corresponde aos empréstimos contraídos pela Autarquia. 

- A curto prazo: 
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- Fornecedores c/c, Fornecedores de Imobilizado c/c, Outros credores: 

Os valores constantes nesta rubrica respeitam aos créditos apresentados ou 

assumidos até 31/12/2012, pelos fornecedores/outros credores, devidamente 

conferidas, nos termos da lei, pelos respetivos serviços. 

- Ao Estado e outros entes públicos/Outros credores: 

Valores recebidos durante o mês de Dezembro de 2012, de retenções na 

fonte, de encargos da entidade para a CGA e para a Segurança Social, quotas de 

sindicatos, etc., que foram entregues em Janeiro de 2012 às respetivas entidades. 

g) Acréscimos e diferimentos 

         Foram efectuados os acréscimos de custos de pagamentos efectuados em 

2013 e diferimentos de proveitos de receitas que não constituem proveito no 

corrente ano. 

 

3) - CONTAS DE ORDEM 

Foram lançadas as Garantias e Cauções de Fornecedores de Imobilizado c/c, 

prestadas e devolvidas. 

Foram também lançadas as Garantias e Cauções prestadas por credores diversos 

(credores por Garantias e Cauções prestadas) que são constituídas por exigência da Lei que 

rege os Processos de Loteamentos, para garantir a boa execução das obras de urbanização. 

Os recibos para cobrança referem-se às dívidas de Contribuintes c/c e Utentes c/c 

de fornecimento de água, aluguer dos respectivos contadores, taxas de saneamento e dos 

resíduos sólidos domésticos. 

 

4) - RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS  

Os custos extraordinários referem-se a transferências de capital, a custas judiciais 

e ao pagamento de indemnização do Acordo Revogatório do Parque Ecológico da Cerca com a 

Liga de Amigos de Conímbriga. 

Os proveitos extraordinários são de venda de terrenos da zona industrial e da venda 

de lotes para construção a particulares, de coimas e juros de mora, reposições não abatidas 

nos pagamentos e comparticipações de particulares nas ampliações de rede elétrica de B.T.. 
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                              Nelas, 8 de Abril de 2012 

A Câmara Municipal, 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

A Assembleia Municipal, 
 
 

 
 
 


