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RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

 

EXERCÍCIO DE 2013 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
A TEGEC – Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, E.E.M. foi constituída em Abril de 2001, tendo sido criada ao 

abrigo da Lei 58/98 de 18 de Agosto (Lei das Empresas Municipais, Intermunicipais e 

Regionais). 

 

Tem a sua sede na Rua Calouste Gulbenkian, nº 10, em Trancoso e tem actualmente por 

objecto principal a promoção, apoio e desenvolvimento de actividades de carácter 

cultural, social, educativo, desportivo, recreativo, comercial, turístico e de protecção 

ambiental no Município de Trancoso, através, entre outras formas de concepção, 

construção, gestão, manutenção, exploração e dinamização de equipamentos e infra-

estruturas municipais, designadamente museus, mercados municipais e escolas.  

 

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e em espécie pela 

Câmara Municipal de Trancoso é de 607.794,17€. 

 

Foi-lhe atribuído o número de identificação de pessoa colectiva nº 505391414 e está 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Trancoso sob o mesmo número. 

 

O presente relatório visa dar cumprimento ao artigo 28º dos Estatutos da Empresa 

Municipal, tendo sido elaborados em conformidade com o artigo 42º da Lei 50/2012 de 

31 de Agosto, respeitando as normas estabelecidas no Sistema de Normalização 

Contabilística (SNC), sendo composto pelos seguintes documentos de prestação de 

contas: 

 

- Balanço 

- Demonstração dos Resultados por Natureza 
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- Anexo  

- Demonstração dos Fluxos de Caixa 

- Demonstração das Alterações no Capital Próprio  

- Parecer do Fiscal Único 

 

 

2. EVOLUÇÃO VERIFICADA 
 

O exercício de 2013 foi marcado pelo desenvolvimento do processo de fusão da 

empresa com a Paceteg, SA dada a expectativa de dissolução pelo não cumprimento dos 

critérios estabelecidos no art. 62.º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto.   

 

Nestas circunstâncias continuou a desenvolver a sua actividade em moldes muito 

semelhantes aos anos anteriores, dentro do objecto social para que foi criada, centrando-

se na gestão e exploração de alguns equipamentos cedidos pela Câmara Municipal de 

Trancoso, como seja os Complexos de Piscinas de Trancoso e Vila Franca das Naves, 

Ludoteca, Centro Cultural, Cinema e Residência de Estudantes. 

 

A TEGEC – Trancoso Eventos continuou a gerir e explorar, através de contratos de 

cessão de exploração três equipamentos, Central de Camionagem, Centro Cultural de 

Vila Franca das Naves e Campo da Feira.    

 

A par da gestão dos Equipamentos Municipais, a empresa continuou a promover 

actividades de índole cultural e desportiva, por si própria ou em colaboração com outras 

instituições e coletividades do Concelho. 
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Durante o ano de 2013, as rúbricas de Rendimentos tiveram a seguinte distribuição, 

comparativamente com o ano de 2012: 

 

 

RENDIMENTOS 

 

ANO 2013 ANO 2012 

 

VENDAS 

          * Vendas Bares 

          * Vendas Artigos Desportivos 

          * Venda Livros/postais  

PRESTAÇÃO SERVIÇOS 

          * Complexos Piscinas 

          * Ludoteca 

          * Cinema 

          * Residência de Estudantes 

          * Realização de Eventos 

          * Outros  

 

SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO 

COBERTURA DE PREJUIZOS 2013 

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

 

 

8.245 

245 

474 

 

23.747 

6.518 

11.869 

14.456 

44.267 

4.130 

 

200.000 

900.000 

16.943 

 

 

 

 

8.210 

56 

869 

 

 

10.847 

11.601 

14.961 

14.505 

33.220 

3.737 

 

1.585.562 

 

104.493 

 

                                         TOTAL 1.230.894 1.788.061 

 

As Vendas e Prestações de Serviços mantiveram os valores de anos anteriores, 

registando até algum crescimento. Contrariamente ao nível dos Subsídios à Exploração, 

verificou-se uma quebra bastante acentuada, deixando a Câmara Municipal de Trancoso 

de atribuir comparticipações para corrigir o deficit de Exploração.  

 

Em contrapartida foi deliberado pelo Município de Trancoso atribuir uma verba de 

900.000€ para cobertura de parte do prejuízo de 2013, de acordo com o Relatório 

Intercalar do 1.º semestre que apresentava um prejuízo de 918.640€. 

 



T.E.G.E.C. – TRANCOSO EVENTOS, E.E.M. 

 

 4 

No ano de 2013 foi estabelecido um Contrato Programa no montante de 200.000€ 

aprovado pelo Executivo Municipal e deliberado pela Assembleia Municipal. Por 

dificuldades de Tesouraria do Município de Trancoso, esta verba não foi paga estando 

em dívida para ser regularizada.      

 

A partir de 2012 a TEGEC – Trancoso Eventos deixou de coordenar e organizar o 

sector da animação da Feira de S. Bartolomeu. Tal situação provocou um decréscimo ao 

nível dos rendimentos. Deixou no entanto de se registar a componente de gastos com a 

realização deste certame, que por norma provocava alguns desequilíbrios financeiros. 

 

No que concerne à estrutura de Gastos registou-se a seguinte distribuição, também 

comparativamente ao ano de 2012:  

 

 

GASTOS 

ANO 

2013 

ANO 

2012 

 

Custos Mercadorias Vendidas 

Fornecimentos e Serviços Externos 

Gastos com Pessoal 

Gastos de Depreciação e Amortizações 

Outros Gastos e Perdas 

Gastos e Perdas Financeiras 

 

9.176 

900.155 

679.465 

23.691 

43.919 

7.715 

 

8.023 

1.021.871 

690.516 

28.722 

26.557 

12.373 

                                         TOTAL 1.664.121 1.788.062 

 

Em termos globais a estrutura de Gastos, foi reduzido cerca de 7% tendo contribuído 

para este decréscimo a rubrica de Gastos com o Pessoal, bem como uma redução de 

gastos ao nível dos Fornecimentos e Serviços Externos.   

 

Os Resultados Operacionais, acrescidos dos Resultados Financeiros apresentam um 

valor negativo de 427.214,48€ admitindo-se que a Câmara Municipal de Trancoso 

proceda à cobertura destes prejuízos, neste montante, em conformidade com o n.º 2 do 

artigo 40 da Lei 50/2012 de 31 de Agosto.    

 

Na estrutura do Balanço, importa analisar ao nível do Activo a rúbrica de Investimentos 

Financeiros com o montante de 49.000,00 € referente à participação no Capital da 
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Sociedade Anónima PACETEG, no âmbito de uma parceria público/privada que visou a 

promoção de projectos de desenvolvimento no Concelho de Trancoso. 

 

Em consequência dos Resultados Líquidos obtidos pela PACETEG, SA  este valor era 

em 31 de Dezembro de 2013 de 71.999,20€ devido ao cálculo da equivalência 

patrimonial, correspondente a 49% do valor do Capital Próprio da empresa associada 

PACETEG, SA. 

 

Ao nível do Ativo ponderam ainda os valores dos Ativos Fixos Tangíveis, onde se 

inclui alguns edifícios transferidos pelo Município para a empresa, como contrapartida 

do aumento de Capital Social.  

 

Importa realçar o crédito perante o Estado no montante de 205.293,81€, dos quais 

200.867,81€ dizem respeito a crédito de IVA, cujo processo de reembolso está a ser 

dirimido com a Autoridade Tributária.  

 

A empresa apresenta-se credora junto do Município de Trancoso no montante de 

940.000€ dos quais 200.000€ dizem respeito ao contrato programa assinado e objecto 

de deliberação do Executivo e Assembleia Municipal de Trancoso. Os restantes 

740.000€ correspondem a parte da cobertura de prejuízos já atribuída para o ano de 

2013.  

 

Importa que o Município de Trancoso possa transferir estas verbas, para possibilitar à 

empresa solver os compromissos para com terceiros.    

  

Ao nível do Passivo tem-se verificado um aumento das responsabilidades perante 

terceiros, nomeadamente para com Credores onde se destaca a empresa PACETEG, SA 

com o montante de 1.221.635,42€ por débitos inerentes ao contrato de cessão de 

exploração dos equipamentos – Central de Camionagem, Campo da Feira e Centro 

Cultural Vila Franca das Naves.  

 

São também devidos a Instituições de Crédito o montante de 134.500€, resultante da 

contratação de um empréstimo sob a forma de Conta Corrente Caucionada.   
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A estrutura de Capitais Próprios, apresenta valores positivos no montante de 

296.181,53€, sendo imperioso o reforço desta componente do Balanço, com vista ao 

cumprimento dos requisitos legais, nomeadamente o artigo 35.º do Código das 

Sociedades Comerciais.  

 

No exercício de 2013, o Município de Trancoso procedeu à cobertura de prejuízos do 

ano anterior até ao montante de 612.188,49€. Entretanto por deliberação de 11 de 

Setembro o Município aprovou a transferência de 900.000€ a título de cobertura de 

prejuízos do ano 2013, tendo sido já pagos 160.000€. 

 

A estrutura do Balanço relativamente ao exercício de 2013 apresenta a seguinte 

distribuição: 

  Ativo Líquido    1.771.394,24€ 

  Passivo               1.475.212,71€ 

  Capitais Próprios      296.181,53€ 

 

 

3. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL 

 

 

Considerando que a TEGEC – Trancoso Eventos, EEM não cumpre os critérios 

estabelecidos no n.º 1 do art.º. 62.º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto é expectável que a 

mesma seja obrigatoriamente objeto de deliberação de dissolução.  

 

Nesta perspetiva a empresa em conjunto com o Município de Trancoso, detentor da 

totalidade do Capital, deverá tomar as medidas mais adequadas, visando acautelar a 

situação dos postos de trabalho, bem como os serviços de caracter social, cultural e 

desportivo que têm vindo a ser desenvolvidas.    

 

Pretende-se por um lado internalizar algumas atividades nos serviços das respetivas 

entidades públicas participantes, no sentido de assegurar a continuidade dos serviços 

que vêm sendo prestados.  

 

Por outro lado contínua de pé a hipótese de empresa analisar a viabilidade económica e 

financeira de um processo de fusão entre a TEGEC e a PACETEG, com uma nova 
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racionalidade económica, que possa adequar-se à nova legislação, que rege o regime 

jurídico da atividade empresarial local.    

 

Apesar de o Tribunal de Contas se ter pronunciado desfavoravelmente a este projecto, 

houve um recurso da decisão, esperando-se uma nova reapreciação do processo.  

 

 

4. FATOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO 

EXERCÍCIO  

 

Não foi registado após o termo do exercício qualquer fator relevante que influencie as 

Demonstrações Financeiras. No entanto a empresa teve conhecimento do visto prévio 

do Tribunal de Contas acerca do processo de fusão com a empresa Municipal TEGEC, 

que emitiu parecer desfavorável, sobre o qual foi apresentado um processo de recurso 

com vista à reapreciação do mesmo.   

 

 

5. RESULTADOS E PROPOSTAS DE APLICAÇÃO 

 

O resultado Líquido do Exercício, traduzido num prejuízo de 426.930,44€ a 

Administração propõe que seja transferido para a conta de Resultados Transitados.  

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

1. A Empresa Municipal TEGEC – Trancoso Eventos, EEM não é devedora 

ao Estado nem à Segurança Social, por quaisquer dívidas fiscais em situação 

de mora. 

Dá-se deste modo cumprimento ao disposto no Decreto-Lei 411/91 de 17 de 

Outubro. 

2. Não há factos relevantes, para além do que já foi exposto, ocorridos após o 

termo do exercício. 
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Como nota final, gostaríamos de agradecer a todos os que de algum modo colaboraram 

com esta empresa, em especial à Câmara Municipal de Trancoso pelo apoio 

incondicional sempre prestado. 

 

 

 

 

Trancoso, 27 de Março de 2014 

 

O Conselho de Administração 
 

 

___________________________________ 

 

         ____________________________________ 

 

         ___________________________________ 
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TEGEC - Empresa Municipal de Gestão de Equip. Cul. Lazer, E.E.M. 

   DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2013 

  

   

UNIDADE MONETÁRIA 
(1) 

RENDIMENTOS E GASTOS 
NOTAS PERÍODOS 

  31-12-2013 31-12-2012 

        

Vendas e serviços prestados 8 113.951,19 98.006,30 

Subsídios à exploração 10 1.100.000,00 1.054.226,53 

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos   542,53 61.745,37 

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   -9.175,86 -8.022,76 

Fornecimentos e serviços externos   -900.155,15 -1.021.870,79 

Gastos com o pessoal 14 -679.464,92 -771.368,77 

Outros rendimentos e ganhos 8 16.943,19 42.747,67 

Outros gastos e perdas 15.3 -38.449,45 -26.556,71 

        

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos   -395.808,47 -571.093,16 

        

Gastos/reversões de depreciação e de amortização   -23.690,91 -28.722,53 

        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   -419.499,38 -599.815,69 

        

Juros e gastos similares suportados 12.2.4 -7.715,10 -12.372,80 

        

Resultado antes de impostos   -427.214,48 -612.188,49 

        

Imposto Diferido 11 722,65 2.594,77 

Imposto sobre o rendimento do período   -438,61 -1.224,98 

        

Resultado líquido do período   -426.930,44 -610.818,70 

        

            

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluido no resultado       

líquido do período       

        

    
        

Resultado líquido do período atribuível a: (2)       

Detentores do capital da empresa-mãe       

Interesses minoritários       

        

        

        

Resultado por acção básico       

        

(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 TOC 
 

A Administração  

    ___________________________ 
 

________________________ 

    

  
________________________ 

    

  
________________________ 
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TEGEC - EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO DE EQUIP. CULT. E LAZER, E.E.M. 

  BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 

   

   

UNIDADE MONETÁRIA 
(1) 

RUBRICAS 
NOTAS DATAS 

  31-12-2013 31-12-2012 

ACTIVO       

        

Activo não corrente       

Activos fixos tangíveis 6 393.979,57 412.503,71 

Propriedades de investimento 6 62.285,37 66.037,50 

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 12.2.3 71.999,20 71.456,67 

Activos por impostos diferidos 11 1.435,33 475,12 

    529.699,47 550.473,00 

        

Activo Corrente       

Inventários 7 5.992,75 5.989,62 

Clientes 12.2.1 28.615,06 7.538,42 

Estados e outros entes públicos 15.1 205.293,81 97.567,80 

Outras contas a receber 12.2.1 940.000,00 407.183,00 

Diferimentos 15.2 2.081,51 2.487,40 

Caixa e depósitos bancários 4 59.711,64 48.463,61 

    1.241.694,77 569.229,85 

Total do activo   1.771.394,24 1.119.702,85 

        

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO       

        

Capital próprio       

        

Capital realizado 12.2.5 607.794,17 607.794,17 

Reservas legais   3.738,14 3.738,14 

Resultados transitados   118.689,03 114.724,47 

Ajustamentos em activos financeiros   4.612,41 4.612,41 

Outras variações no capital próprio   -11.721,78 -5.286,19 

        

Resultado líquido do período   -426.930,44 -610.818,70 

        

Interesses minoritários       

        

Total do capital próprio   296.181,53 114.764,30 

        

Passivo       

        

Passivo não corrente       

Passivos por impostos diferidos 11 1.630,43 1.392,87 

    1.630,43 1.392,87 

Passivo corrente       

Fornecedores 12.2.1 11.968,57 4.004,99 

Estado e outros entes públicos 15.1 15.337,28 14.936,07 

Financiamentos obtidos 12.2.2 134.500,00 83.565,68 

Outras contas a pagar 12.2.1 1.311.776,43 901.038,94 

Diferimentos       

    1.473.582,28 1.003.545,68 

Total do passivo   1.475.212,71 1.004.938,55 

Total do capital próprio e do passivo   1.771.394,24 1.119.702,85 

        

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

   
Período findo em 31 de Dezembro de 2013 

  

Unidade Monetária: euros 
(1) 

RUBRICAS 
NOTAS PERÍODOS 

  31-12-2013 31-12-2012 

        

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo       

Recebimentos de clientes 12.2.1 92.874,55  101.882,71  

Pagamentos a fornecedores 12.2.1 (888.619,48) (1.149.898,34) 

Pagamentos ao pessoal 14 (679.464,92) (725.088,36) 

Caixa gerada pelas operações   (1.475.209,85) (1.773.103,99) 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento   (2.234,98) (636,46) 

Outros recebimentos/pagamentos   674.386,24  1.159.736,73  

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)   (803.058,59) (614.003,72) 

        

Fluxos de caixa das actividades de investimento       

Pagamentos respeitantes a:       

Activos fixos tangíveis 6 (5.166,77) (6.716,12) 

Activos intangíveis       

Investimentos financeiros       

Outros activos       

Recebimentos provenientes de:       

Activos fixos tangíveis       

Activos intangíveis       

Investimentos financeiros       

Outros activos       

Subsídios ao investimento       

Juros e rendimentos similares       

Dividendos       

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)   (5.166,77) (6.716,12) 

        

Fluxos de caixa das actividades de financiamento       

Recebimentos provenientes de:       

Financiamentos obtidos   55.000,00    

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio       

Cobertura de prejuízos 12.2.1 772.188,49  769.960,06  

Doações       

Outras operações de financiamento       

Pagamentos respeitantes a:       

Financiamentos obtidos 12.2.2   (115.934,32) 

Juros e gastos similares 12.2.4 (7.715,10) (12.372,80) 

Dividendos       

Reduções de capital e de outros intrumentos de capital próprio       

Outras operações de financiamento       

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)   819.473,39  641.652,94  

        

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   11.248,03  20.933,10  

Efeito das diferenças de câmbio       

Caixa e seus equivalentes no ínicio do período   48.463,61  27.530,51  

Caixa e seus equivalentes no fim do período   59.711,64  48.463,61  

        

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

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

 

1.1 Designação da Entidade: 

T.E.G.E.C. - Trancoso Eventos Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e de 

Lazer, E.E.M 

 

1.2 Sede: 

Rua Calouste Gulbenkian, n.º 10, concelho de Trancoso. 

 

1.3 Natureza da actividade: 

Promoção, apoio e desenvolvimento de actividades de carácter cultural, social, 

educativo, desportivo, recreativo, comercial, turístico e de protecção ambiental no 

Município de Trancoso, através, entre outras formas, da concepção, construção, gestão, 

manutenção, exploração e dinamização de equipamentos e infra-estruturas municipais, 

designadamente museus, mercados municipais e escolas. Em complemento das 

actividades previstas anteriormente, poderá exercer directamente ou em colaboração 

com terceiros, actividades acessórias ou subsidiárias do seu objecto principal ou relativas 

a outros ramos de actividade conexas, incluindo a prestação de serviços, que não 

prejudiquem a prossecução do objecto e que tenham em vista a melhor utilização dos 

recursos disponíveis.   

 

1.4 Designação da empresa-mãe: 

Não existe empresa mãe, mas a TEGEC – Trancoso Eventos, EEM é detida em 100% pelo 

Município de Trancoso.  

 

1.5 Natureza da actividade: 

A TEGEC – Trancoso Eventos EEM encontra-se abrangida pelo regime jurídico do sector 

empresarial local.  

 

  

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

2.1 As demonstrações financeiras apresentadas têm como referencial contabilístico o 

Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de 

Julho, tendo sido adoptadas as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF). 
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2.2 Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido 

derrogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a 

necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e 

dos resultados da entidade. 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos 

da sociedade, mantidos de acordo com as disposições do Sistema de Normalização 

Contabilística em vigor, com a flexibilidade permitida em função da situação concreta da 

empresa. Os pressupostos subjacentes, características qualitativas das Demonstrações 

Financeiras e normas contabilísticas adequadas foram aplicados com ponderação. As 

contas apresentadas expressam, com clareza, uma imagem verdadeira e apropriada do 

património, da posição financeira e dos resultados das operações realizadas no período a 

que se reportam. Adoptaram-se, também, as práticas contabilísticas consignadas na 

legislação fiscal em vigor. 

No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC. 
 

 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 

 

As Demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo 

histórico, a partir dos livros e registos contabilísticos da empresa, de acordo com as normas 

contabilísticas e de relato financeiro. 

 

a) Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional 

e de apresentação. 

 

b) Ativos Fixos Tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (data de transição para 

NCRF), encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios 

contabilísticos geralmente aceites até àquela data, deduzido das depreciações. 

 

Os activos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao 

custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações. 

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para 

serem utilizados, pelo método da linha recta, em conformidade com o período de vida 

útil estimado para cada grupo de bens, em sistema de duodécimos. Fiscalmente, as 
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depreciações estão enquadradas nas taxas máximas permitidas pelo Decreto 

Regulamentar nº 25/2009. 

As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O 

efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na 

demonstração dos resultados. 

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem 

resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos activos fixos 

tangíveis foram registadas como gastos do exercício em que ocorrem. 

Os activos fixos tangíveis em curso representam activos que ainda não se encontram 

em condições necessárias ao seu funcionamento/utilização. Estes activos fixos tangíveis 

passaram a ser depreciados a partir do momento em que os activos subjacentes 

estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o 

pretendido pela gestão. 

O desreconhecimento dos activos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são 

determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na 

data de alienação ou abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas 

rubricas «Outros rendimentos e ganhos» ou «Outros gastos e perdas». 

 

c) Investimentos Financeiros  

Os investimentos financeiros (partes de capital em outras empresas) encontram-se 

valorizados de acordo com o Método de Equivalência Patrimonial.  

 

d) Inventários 

Mercadorias e Matérias-Primas - As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de 

consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição ou ao valor realizável liquido, 

dos dois o mais baixo.  

 
e) Rédito  

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. 

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes 

condições são satisfeitas: 

- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o 

comprador; 

- A entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos; 

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 

- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a 

entidade; 

- Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser mensurados com 

fiabilidade. 
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O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos, 

pelo justo valor do montante a receber. 

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de 

acabamento da transacção à data de relato, desde que todas as seguintes condições 

sejam satisfeitas: 

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 

- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a 

entidade; 

- Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser mensurados com 

fiabilidade; 

- A fase de acabamento da transacção à data de relato pode ser valorizada com 

fiabilidade. 

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efectivo, desde que seja 

provável que benefícios económicos fluam para a entidade e o seu montante possa ser 

valorizado com fiabilidade. 

 
f) Subsídios do Governo 

Os subsídios do governo são reconhecidos quando existe uma garantia suficiente de 

que o subsídio venha a ser recebido e de que a Empresa cumpre com todas as 

condições para o receber. 

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de activos fixos tangíveis 

estão registados em balanço na rubrica “Outras variações no Capital Próprio” e são 

reconhecidos na demonstração dos resultados de cada exercício, proporcionalmente às 

depreciações dos activos subsidiados. 
 

g) Impostos sobre o rendimento 

A estimativa de IRC é apurada de acordo com a matéria colectável estimada, tendo em 

conta o previsto no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 

(CIRC). 

A Empresa procede ao registo de impostos diferidos, correspondentes às diferenças 

temporárias entre o valor contabilístico dos activos e passivos e a correspondente base 

fiscal, conforme disposto na NCRF 25 – Impostos diferidos, sempre que seja provável 

que sejam gerados lucros fiscais futuros contra os quais as diferenças temporárias 

possam ser utilizadas.  

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 (dez 

anos para a Segurança Social, até 2001, inclusive, e cinco anos a partir de 2002), excepto 

quando tenham havido prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações 

ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são 
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alargados ou suspensos. Assim, as declarações fiscais da Empresa dos anos de 2010 a 

2013 ainda poderão estar sujeitas a revisão. 

 
h) Instrumentos Financeiros 

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes 

critérios: 

 
Clientes e outras dívidas de terceiros 

As dívidas dos clientes estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de 

imparidade e as dívidas de «outros terceiros» ao custo. 

As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado 

que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial, sendo que no 

caso das outras contas a receber do passivo não corrente o seu cálculo é impraticável. 
Fornecedores e outras dívidas a terceiros 

As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas pelo 

método do custo. 

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal 

dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 
 

Financiamentos Obtidos (empréstimos) 

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de 

comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de 

acordo com a taxa de juro efectiva são registados na demonstração dos resultados de 

acordo com o regime do acréscimo. 

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa 

tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses 

após a data de relato. 

 

Periodizações 

As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, 

independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre 

os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são 

registados nas rubricas «Outras contas a receber e a pagar» e «Diferimentos». 
 

Caixa e depósitos bancários 

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores 

em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis. 
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i) Benefícios de empregados 

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, retribuições 

eventuais por trabalho extraordinário, prémios de produtividade e assiduidade, subsídio 

de alimentação, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais 

decididas pontualmente pela Administração. 

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como 

gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por 

contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento 

respectivo. 

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídios de férias 

relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de 

cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos 

correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e 

tratados de acordo com o anteriormente referido. 
 

j) Eventos subsequentes 

 

Não foi registado após o termo do exercício qualquer fator relevante que influencie as 

Demonstrações Financeiras. No entanto a empresa teve conhecimento do visto prévio do 

Tribunal de Contas acerca do processo de fusão com a empresa Municipal TEGEC, que 

emitiu parecer desfavorável, sobre o qual foi apresentado um processo de recurso com 

vista à reapreciação do mesmo.   

 

3.2. Outras políticas contabilísticas relevantes: 

 

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o 

previsto nas NCRF. Em cada Balanço é efectuada uma avaliação da existência de evidência 

objectiva de imparidades, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos 

de caixa futuros estimados sempre que possa ser medido de forma fiável. 

 

3.3 Juízos de valor que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das políticas 

contabilísticas e que tiveram maior impacte nas quantias reconhecidas nas demonstrações 

financeiras: 

 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efectuados juízos de valor e 

estimativas e utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de activos 

e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. 
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3.4 Principais pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de provocar 

ajustamento material nas quantias escrituradas de activos e passivos durante o ano 

financeiro seguinte): 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspectiva de continuidade não 

tendo a empresa intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível 

das suas operações. 

 

3.5 Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de provocar 

ajustamento material nas quantias escrituradas de activos e passivos durante o ano 

financeiro seguinte): 

 

Não existem situações que afectem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente 

relevante nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras anexas. 

 

 

 

4. FLUXOS DE CAIXA 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Na divulgação dos fluxos de caixa foi utilizado o método directo (método obrigatório), o 

qual nos dá informação acerca dos componentes principais de recebimentos e pagamentos 

brutos, obtidos pelos registos contabilísticos da empresa. 

 

 

5.  POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E 

ERROS 

 

Não foram detectados erros relativamente aos períodos anteriores, pelo que não se 

procedem a qualquer correcção por reexpressão retrospectiva, nas correspondentes 

rubricas do exercício de 2013, de acordo com a NCRF 4. 

 

Saldo em 31-12-2013 Saldo em 31-12-2012

Caixa 843,07 1994,04

Depósitos à Ordem 58868,57 46469,57

Total de depósitos bancários 59.711,64 48.463,61
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6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS E PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

6.1 Divulgações sobre activos fixos tangíveis 

 

a) Critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta: 

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das 

respectivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas. 

Os custos subsequentes são reconhecidos como activos fixos tangíveis apenas se for 

provável que deles resultarão benefícios económicos futuros.  

 

b) Métodos de depreciação usados: 

As depreciações foram efectuadas pelo método da linha recta, em sistema de 

duodécimos. 

 

 

 

 

c) Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas: 

As vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afectação do 

desempenho dos activos. 

 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil 

estimada, enquadrando-se nas taxas máximas constantes do Decreto Regulamentar n.º 

25/2009: 

 

 

3 a 50

3 a 8

4 a 5

3 a 8

Outros activos fixos tangíveis 4 a 8

Equipamento de transporte

Equipamento administrativo

Vida útil estimada (anos)

Edifícios e outras construções

Activos fixos tangíveis

Equipamento básico
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d) Quantia escriturada bruta e depreciação acumulada no início e no fim do período: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, 

as revalorizações, as alienações, os activos classificados como detidos para venda, as 

amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações: 
 

A quantia escriturada, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no 

início e no fim do período mostrando as adições, os abates, as amortizações, as perdas de 

imparidade e suas reversões e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o 

seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantia Bruta

Depreciações e 

Imparidades 

acumuladas

Quantia escriturada Quantia Bruta

Depreciações e 

Imparidades 

acumuladas

Quantia escriturada

Propriedades de Investimento

75.042,61 € 12.757,24 € 62.285,37 € 75.042,61 € 9.005,11 € 66.037,50 €

Total 75.042,61 € 12.757,24 € 62.285,37 € 75.042,61 € 9.005,11 € 66.037,50 €

Activos Fixos Tangiveis 

Terrenos e Recursos Naturais 96.622,50 € 96.622,50 € 96.622,50 € 96.622,50 €

318.872,44 € 47.281,50 € 271.590,94 € 318.872,44 € 36.418,87 € 282.453,57 €

62.637,11 € 51.334,12 € 11.302,99 € 62.637,11 € 48.682,50 € 13.954,61 €

24.327,31 € 24.327,31 € 0,00 € 24.327,31 € 24.327,31 € 0,00 €

61.904,39 € 55.535,14 € 6.369,25 € 61.221,46 € 52.471,44 € 8.750,02 €

Outros activos fixos tangíveis 43.884,45 € 35.790,56 € 8.093,89 € 43.152,74 € 32.429,73 € 10.723,01 €

Investimentos em Curso

608.248,20 € 214.268,63 € 393.979,57 € 606.833,56 € 194.329,85 € 412.503,71 €

Situação em 31/12/2013 Situação em 31/12/2012

Edifícios e outras construções

Edifícios e outras construções

Total

Equipamento administrativo

Rubricas

Equipamento básico

Equipamento de transporte

Rubricas

Quantia 

escriturada 

31/12/2012

Adições Revalorizações Alienações Depreciações
Perdas 

imparidade

Abates / 

Transferências

Quantia 

escriturada 

31/12/2013

Terrenos e recursos naturais 96.622,50 € 96.622,50 €

Edifícios e outras construções 282.453,57 € 10.862,63 € 271.590,94 €

Equipamento básico 13.954,61 € 2.651,62 € 11.302,99 €

Equipamento de transporte 0,00 €

Equipamento administrativo 8.750,02 € 682,93 € 3.063,70 € 6.369,25 €

Equipamentos biológicos 0,00 € 0,00 €

Outros activos fixos tangíveis 10.723,01 € 731,71 € 3.360,83 € 8.093,89 €

Activos fixos detidos para venda 0,00 €

Investimentos em curso 0,00 €

Total 412.503,71 € 1.414,64 € 0,00 € 0,00 € 19.938,78 € 0,00 € 0,00 € 393.979,57 €
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A componente de Edifícios e Outras Construções foi dada como garantia real no processo 

fiscal instaurado pela Autoridade Tributária e Aduaneira, que foi objecto de impugnação 

judicial, estando a decorrer o respectivo processo no Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Castelo Branco.    

 

7. INVENTÁRIOS 

 

7.1. Políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio 

usada. 

 

Os inventários de mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo são 

valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição. O custo dos inventários inclui todos os 

custos de compra, custos de conversão e outros incorridos para colocar os inventários no 

seu local e na sua condição atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período 

 

Quantia de inventários reconhecida como um gasto e variação de produção durante o 

período findo em 31 de Dezembro de 2012, detalham-se conforme segue: 

 

Movimentos Mercadorias Mat. Primas, subs. 

Consumo 

Inventários iniciais  5.775,57 214,05 

Compras 15.015,83 7.108,27 

Reg. de Inventários 12.716,41 228,70 

Inventários finais  5.853,32 139,43 

Custo do Período 2.221,67 6.954,19 
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7.3 Quantia de ajustamento de inventários reconhecida como um gasto do período 

 

Não foram efectuados quaisquer ajustamentos de inventários decorrentes do 

reconhecimento de perdas por imparidades, em virtude dos seus valores de aquisição e de 

produção serem inferiores aos respetivos valores realizáveis líquidos. 

 

 

8. RÉDITO 

 

8.1 Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos 

adoptados para determinar a fase de acabamento de transacções que envolvem a prestação 

de serviços 

 

O rédito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, 

tendo em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade 

concedidos pela sociedade. O rédito compreende os montantes facturados na venda de 

produtos líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos. No 

caso das prestações de serviços o rédito associado com a transacção foi reconhecido com 

referência à fase de acabamento da transacção à data do balanço, tendo sido utilizado o 

método da proporção entre os custos incorridos até à data e os custos totais estimados. 

 

 

 

 

 

8.2 Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo 

o rédito proveniente de: 

 

Rubricas 31-12-2013 31-12-2012 Variação 

Venda de mercadorias 8.963,85 9.134,54 -170,69 

Prestação de serviços 104.987,34              88.871,76 16.115,58 

Rend. Suplementares 16.943,19 12.862,00 4.081,19 

 Total  130.894,38 110.868,30 20.026,08 
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9. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO 

 

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração das presentes demonstrações 

financeiras, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada 

nas contas. 

 

10. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO 

 

10.1. Política contabilística adoptada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de 

apresentação adoptados nas demonstrações financeiras. 

 

Os subsídios do Governo encontram-se relevados no balanço como componente do capital 

próprio, sendo imputados aos rendimentos do exercício na proporção das depreciações 

efectuadas, em cada período económico. 

No presente exercício foi atribuído 200.000€ relativo ao subsídio à exploração atribuído 

pelo Município de Trancoso de acordo com o contrato de programa estabelecido, não 

tendo no entanto sido recebido este valor no presente exercício.   

 

11. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

 

11.1. Por cada tipo de diferença temporária e com respeito a cada tipo de perdas por 

impostos não usadas e créditos por impostos não usados: 

a) Quantia de activos e passivos por impostos diferidos reconhecidos no balanço para cada 

período apresentado; 

 

b) Quantia de rendimentos ou gastos por impostos diferidos reconhecidos na 

demonstração dos resultados. 

 

Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 o detalhe e os movimentos ocorridos nos activos e 

passivos por impostos diferidos de acordo com as diferenças temporárias que os geraram 

são os seguintes: 

 

2013 2012 2013 2012

Reclassificação de Activo Fixo Intangivel 1.435,33 475,12 1.630,43 1.392,87

Total dos saldos do Balanço 1.435,33 475,12 1.630,43 1.392,87

2013 2012 2013 2012

Operações a crédito na demonstração de 

resultados

Reclassificação de Activo Fixo Intangivel 237,56 237,56 960,21 2.832,33

Total do imposto diferido 237,56 237,56 960,21 2.832,33

Rubricas

Rubricas Activos por Impostos Diferidos Passivos por Impostos Diferidos

Passivos por Impostos DiferidosActivos por Impostos Diferidos
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Activos e passivos 

financeiros 

mensurados ao 

custo

Perdas por 

imparidade 

acumuladas

Total

Activos e passivos 

financeiros 

mensurados ao 

custo

Perdas por 

imparidade 

acumuladas

Total

28.615,06 € 28.615,06 € 7.538,42 € 0,00 € 7.538,42 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

940.000,00 € 940.000,00 € 407.183,00 € 0,00 € 407.183,00 €

968.615,06 € 0,00 € 968.615,06 € 414.721,42 € 0,00 € 414.721,42 €

Fornecedores
11.968,57 € 11.968,57 € 4.004,99 € 0,00 € 4.004,99 €

1.311.776,43 € 1.311.776,43 € 901.038,94 € 0,00 € 901.038,94 €

3.260.975,12 € 0,00 € 3.260.975,12 € 1.734.486,77 € 0,00 € 1.734.486,77 €

Situação em 31/12/2012

Rubricas

Total do activo

Passivos

Situação em 31/12/2013

Activos

Clientes

Total do Passivo

Outras contas a pagar

Adiantamentos a Fornecedores

Outras contas a receber

 

12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

Políticas contabilísticas: 

12.1 Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas 

contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a 

compreensão das demonstrações financeiras. 

Os instrumentos financeiros encontram-se mensurados pelo seu valor de custo. 

 

Categorias de activos e passivos financeiros: 

12.2. Quantia escriturada de cada uma das categorias de activos financeiros e passivos 

financeiros, no total e para cada um dos tipos significativos de activos e passivos financeiros 

de entre cada categoria. 

 

12.2.1 Fornecedores/membros/outras contas a receber e a pagar/pessoal 

Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, as rubricas de clientes/fornecedores/outras contas a 

receber e a pagar e pessoal apresentavam a seguinte decomposição: 

 

Activos e passivos correntes 
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12.2.2 Financiamentos obtidos 

 

Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, a rubrica de «Financiamentos obtidos», apresentava a 

seguinte decomposição 

Financiamentos obtidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.3 Outros ativos financeiros 

 

Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, a rubrica de «Investimentos Financeiros», apresentava a 

seguinte decomposição: 

 

Investimentos Financeiros 

 

Paceteg, SA 31-12-2013 31-12-2012 

Capital Social 100.000,00 € 100.000,00 € 

Reservas Legais  6300,55 €  

Resultados Transitados  38.375,53 € -81.104,10 € 

Outras Variações Capital Próprio 1.153,85 € 923,08 € 

Resultado Liquido do Período 1.107,20 € 126.010,95 € 

Total Capital Próprio 146.937,13 € 145.829,93 € 

MEP 542,53 € 61.745,37 € 

Ajustamentos   6.082,99 € 

Total Invest. Financeiros Paceteg 71.999,20 € 71.456,67 € 

 

Passivo corrente
Passivo não 

corrente
Total Passivo corrente

Passivo não 

corrente
Total

134.500,00 € 0,00 € 134.500,00 € 79.500,00 € 79.500,00 €

Depositos à Ordem
58.868,57 € 4.065,68 € 4.065,68 €

134.500,00 € 0,00 € 193.368,57 € 83.565,68 € 0,00 € 79.500,00 €

Situação em 31/12/2012

Contas correntes caucionadas

Total

Modalidades de financiamento

Situação em 31/12/2013

Activos e passivos 

financeiros 

mensurados ao 

custo

Perdas por 

imparidade 

acumuladas

Total

Activos e passivos 

financeiros 

mensurados ao 

custo

Perdas por 

imparidade 

acumuladas

Total

Participações de capital noutras 

empresas

Paceteg, SA

71.999,20 € 0,00 € 71.999,20 € 71.456,67 € 0,00 € 71.456,67 €

71.999,20 € 0,00 € 71.999,20 € 71.456,67 € 0,00 € 71.456,67 €Total

Situação em 31/12/2013 Situação em 31/12/2012

Rubrica
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Elementos de rendimentos, gastos, ganhos e perdas: 

 

12.2.4 Total de rendimento de juros e total de gasto de juros para activos e passivos 

financeiros não mensurados ao justo valor com contrapartida em resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.5 

Instrumentos de Capital Próprio 

 
Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, eram os seguintes os Instrumentos de capital próprio 

mensurado ao custo: 

Instrumentos de capital próprio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de capital próprio: 

12.3. Indicação das quantias do capital social nominal e do capital social por realizar e 

respectivos prazos de realização. 

 

O capital social no montante de 607.794,17 euros encontra-se integralmente realizado. 

 

Rubrica 31-12-2013

Capital Próprio

Capital social realizado 607.794,17

Reservas Legais 3.738,14

Resultados Transitados 118.689,03

Outras Variações no Capital Próprio -11.721,78

Ajustamentos em Activos Financeiros 4.612,41

Resultado Liquido do Periodo -426.930,44

Total 296.181,53

-610.818,70

114.764,30

31-12-2012

4.612,41

3.738,14

114.724,47

-5.286,19

607.794,17

Rendimento de 

juros
Gastos de juros Diferença

Rendimento de 

juros
Gastos de juros Diferença

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Financiamentos Obtidos
7.682,67 € -7.682,67 € 12.301,12 € -12.301,12 €

0,00 € 7.682,67 € -7.682,67 € 0,00 € 12.301,12 € -12.301,12 €

Rubricas

Situação em 31/12/2013

Total do Passivo

Situação em 31/12/2012

Activos financeiros

Total do activo

Passivos financeiros
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12.4. Reconciliação, para cada classe de acções, entre o número de ações em circulação no 

início e no fim do período. (Identificando separadamente cada tipo de alterações verificadas 

no período, incluindo novas emissões, exercício de opções, direitos e warrants, conversões de 

valores mobiliários convertíveis, transacções com acções próprias, fusões ou cisões e 

emissões de bónus (aumentos de capital por incorporação de reservas) ou splits de acções). 

 

O número de acções em circulação no início e final do período não sofreu qualquer 

alteração. 

 

 

13. Partes Relacionadas  

Relativamente às quantias dos saldos pendentes de partes relacionadas, no quadro 

seguinte estão evidenciados os fluxos financeiros referentes ao exercício de 2013: 

 

14. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS 

 

Os gastos com o pessoal foram os seguintes: 

 
Gastos com Pessoal 31-12-2013 31-12-2012

Remunerações dos Órgãos Sociais 40.496,78 38.642,02

Remunerações do Pessoal 461.096,92 530.191,31

Benefícios Pós Emprego

   Prémios para pensões

   Outros benefícios

Indemnizações

Encargos sobre remunerações 117.934,83 130.508,16

Seguros de acidentes de trabalho 4.561,05 6.081,40

Gastos de acção social 54.710,34 65.945,88

Outros gastos com o Pessoal 665,00
Total 679.464,92 771.368,77  
   

O número médio de funcionários durante o período foi de 60.  

  

Não existem quaisquer situações de benefícios pós-emprego, outros benefícios a longo 

prazo de empregados e bem assim benefícios atribuídos a título de cessação de emprego. 
 
 
 

SALDO REVERSÕES SALDO REVERSÕES

OUTROS DEVEDORES E CREDORES

Paceteg, SA -1.221.635,42 -743.789,19

Municipio de Trancoso 940.000,00 407.183,00

Paceteg, SA 

CLIENTES

Municipio de Trancoso 15.230,00 0,00 1.230,00 0,00

TOTAIS -266.405,42 0,00 -335.376,19 0,00

PARTE RELACIONADA

PERIODO N PERIODO N-1
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Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

4.426,00 € 4.426,00 € 5.778,00 € 5.778,00 €

Imposto sobre o valor acrescentado
200.867,81 € 197.935,06 € 91.789,80 € 91.789,80 €

205.293,81 € 0,00 € 4.426,00 € 97.567,80 € 0,00 € 97.567,80 €

438,61 438,61 € 1224,98 1.224,98 €

Retenção de impostos s/ rendimento
1.697,07 € 1.697,07 € 1.244,00 € 1.244,00 €

Imposto sobre o valor acrescentado
0,00 € 0,00 €

13.072,35 € 13.072,35 € 12.467,09 € 12.467,09 €

129,25 € 129,25 € 0,00 €

15.337,28 € 0,00 € 15.337,28 € 14.936,07 € 0,00 € 14.936,07 €Total do passivo

Sobretaxa extraordinária

Estado e Outros Entes Públicos

Imposto sobre o rendimento

Total do activo

Passivos 

Contribuições p/ Segurança Social

Imposto sobre o rendimento

Situação em 31/12/2012

Activos

Situação em 31/12/2013

15. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

15.1 – Estado e outros entes públicos 

Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, a rubrica de «Estado e outros entes públicos» 

apresentava a seguinte decomposição: 

 

 
 

15.2 – Diferimentos 
 

A conta de diferimentos engloba gastos com seguros e consumíveis a serem reconhecidos 

na demonstração de resultados do período de 2013, de acordo com o princípio do 

acréscimo (especialização dos exercícios). 
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15.3 – Outros gastos e perdas / Outros rendimentos e ganhos 
 

Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 as rubricas da demonstração de resultados Outros gastos 

e perdas e Outros rendimentos e ganhos e apresentavam a seguinte decomposição: 

 
15.4 – Outras Informações  

 
O crédito de 200.000 € detido sobre a Câmara Municipal de Trancoso, no âmbito do 

Contrato Programa de 2013 foi apresentado como garantia à Autoridade Tributária no 

âmbito de um processo de execução fiscal, já referido anteriormente.  

 

 
Trancoso, 27 de Março de 2014 

 
            

O Técnico Oficial de Contas, 

 

Daniel Augusto Esteves 

 
 

O Conselho de Administração, 

 

                  (Presidente)                                                                                                        (Vogal)   
 
         (Vogal)   

 

 

 

 

 

Rubricas 31-12-2013 31-12-2012

Outros gastos e perdas

Impostos 24.835,59 12.559,15

Descontos de pronto pagamento concedidos

Correçções relativas a períodos anteriores 11.236,86 86,00

Quotizações

Perdas em investimentos não financeiros

Multas e penalidades 15,00 375,00

Insuficiência de estimativa para impostos 1.122,32

Outros não especificados 2.362,00 12.414,24

Total 38.449,45 26.556,71

Outros rendimentos e ganhos

Descontos de pronto pagamento obtidos 0,40 0,01

Rendimentos Suplementares 11.906,86 6.762,68

Correçções relativas a períodos anteriores

Ganhos em investimentos não financeiros

Imputação de subsídios ao investimento 3.840,82 11.329,30

Outros não especificados 1.195,11 86.401,05

Total 16.943,19 104.493,04


