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ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
2010
1) - NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

1.1) ACTIVO
a) Imobilizado
- Procedeu-se à inscrição de bens imóveis novos e à actualização de bens
imóveis já cadastrados no Património Municipal, conforme relação de bens anexa a
esta Prestação de Contas, por contrapartida das contas de Imobilizado em Curso, e
da Conta 59 – Resultados Transitados os seguintes bens;
Contas

Descrição do bem

D/421–C/59

Terreno Edifício Posto GNR em Nelas

D/4221–C/59

Edifício do Posto da GNR em Nelas

D/4222-C/59

Arranjos exteriores do Posto da GNR

D/451-C/59

Valorização da Ribeira de Moreira

Montante
18.500,00
130.000,00
1.400,00
48.019,60

- A Conta 4141 evidencia o Loteamento do Prado – em Vilar Seco;
-

Foram efectuados abates de bens móveis por obsolescência, conforme

está evidenciado da Demonstração de Resultados Extraordinários na Conta 694Perdas em imobilizações: 1.772,31 €; Esta conta evidencia também a devolução ao
IRHU da comparticipação na construção do Fogo de Habitação Social da Figueira
Velha vendido em 2010, no valor de 14.245,10 €;
- Os Ganhos em Imobilizações da DRE referem-se às alienações do Fogo de
Habitação Social e de Lotes do Loteamento do Prado.
-

Procedeu-se

às

amortizações

económicas

do

imobilizado,

e,

em

cumprimento do Princípio da Consistência, foi utilizado o método das quotas
constantes, considerando-se o mês de entrada em funcionamento dos respectivos
bens móveis e imóveis.
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b) Existências
- Os saldos destas contas reflectem as existências em Armazém e
Economato a 31/12/2010. De salientar que por regularização de existências ao
Armazém foi creditada a Conta 793 – Proveitos Extraordinários - Ganhos em
existências, sobras.

c) 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, saneamento e
recolha de resíduos sólidos;
- O saldo devedor do Estado e Outros Entes Públicos refere-se a IVA a
recuperar, por apuramento normal no período correspondente ao mês de Novembro
de 2010.

d) Disponibilidades
- Depósitos à Ordem e Caixa:
São cumpridas todas as normas legais e de Controlo Interno decorrendo o
funcionamento dos serviços com as Instituições financeiras sem problemas, sendo
efectuadas reconciliações bancárias semanalmente.

e) Acréscimos e diferimentos:
- Foram efectuados acréscimos de proveitos de Impostos Municipais, de
Transferências Correntes da DREC e comparticipações em transportes escolares,
que sendo proveito de 2010 só foram recebidas em 2011.
- Estão também nesta situação as receitas provenientes da facturação da
água, RSU e saneamento, cobradas em Janeiro e Fevereiro de 2011, mas
correspondentes aos consumos dos utentes de Novembro e Dezembro de 2010.

2.2) FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
f) Fundos Próprios
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g) Dívidas a Terceiros
- A médio e longo prazos – Instituições Financeiras
- Este valor corresponde aos empréstimos contraídos pela Autarquia,
conforme mapa de Empréstimos a médio e longo prazos que integra esta Prestação
de Contas.

- A curto prazo:
- Fornecedores c/c, Fornecedores de Imobilizado c/c, Outros credores - os
valores constantes nesta rubrica respeitam aos créditos apresentados ou assumidos
até 31/12/2010, pelos fornecedores/outros credores, devidamente conferidas, nos
termos da lei, pelos respectivos serviços.
- Ao Estado e outros entes públicos/Outros credores - valores recebidos
durante o mês de Dezembro de 2010, de licenças, de retenções na fonte, de
encargos para a Segurança Social, de Imposto de Selo, quotas de sindicatos, etc.,
que foram entregues em Janeiro de 2011 às respectivas entidades.

h) Acréscimos e diferimentos
- Foram efectuados os acréscimos de custos de pagamentos efectuados em
2011 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 prestadas e
devolvidas em 2010.
Foram também lançadas as reduções de Garantias e Cauções prestadas por credores
diversos 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.
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Nelas, 31 de Março de 2011

A Câmara Municipal,

A Assembleia Municipal,

