
 1

 

Município de Nelas 

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

2008 

 

1) � Apesar da estrutura complexa do POCAL, considera-se que tem estado a ser 

implementado a bom ritmo. Não tendo sido possível implementar a Contabilidade de Custos, 

durante o ano de 2008, estamos já, em 2009, em fase de preparação, com a criação de 

códigos e parâmetros de funcionamento e alteração de métodos de trabalho, que implicam 

vários serviços, principalmente o Aprovisionamento, a Contabilidade e o Armazém. 

 

 

2) -  NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 

                                   2.1) ACTIVO 

a) Imobilizado 

- A execução dos projectos de construção, por empreitada ou por 

administração directa, têm sido contabilizados em imobilizações em curso, tanto os 

bens do domínio privado do Município como os do domínio público; No decorrer do 

ano de 2008, procedeu-se ao apuramento do valor final das obras terminadas, para 

transferência dos bens para as contas de Imobilizado Corpóreo e sua criação no 

cadastro patrimonial. Apesar do apuramento do valor dos bens, ainda não foi possível 

proceder à transferência dos valores neste ano de 2008. 

- 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; 

-          Foram anuladas as provisões criadas em 2007, por contrapartida da 

conta 59, em virtude de serem cobradas facturas de água durante o ano de 2008 e 
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ser necessário ter os valores em saldo de Contas de Clientes c/c para movimentar as 

respectivas cobranças; 

-         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: 

O funcionamento decorre sem problemas. 

d) Acréscimos e diferimentos: 

              Foram efectuados acréscimos de proveitos de verbas recebidas em 2009. 

Estão nesta situação 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 2008. 

 

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: 

- Fornecedores c/c, Fornecedores de Imobilizado c/c, Outros credores: 

Os valores constantes nesta rubrica respeitam aos créditos apresentados ou 

assumidos até 31/12/2008, 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 2008, 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 2009 às respectivas 

entidades. 

g) Acréscimos e diferimentos 

         Foram efectuados os acréscimos de custos de pagamentos efectuados em 

2009 e diferimentos de proveitos de receitas que não constituem proveito no 

corrente ano. 
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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. 

                              Nelas, 8 de Abril de 2009 

 

A Câmara Municipal, 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

A Assembleia Municipal, 
 
 

 
 
 


