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8.2. – Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados 

 

No âmbito dos anexos às demonstrações financeiras e em conformidade com o ponto 

8.2 do Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro, apresentam-se as notas ao Balanço e à 

Demonstração de Resultados, preparadas de acordo com os princípios contabilísticos 

previstos no POCAL, tendo em conta as respectivas alterações. 

Através da sua elaboração, pretende-se clarificar e evidenciar os factos cuja informação 

seja relevante na análise aos mapas contabilísticos. As notas que se seguem respeitam a 

numeração sequencial prevista no ponto n.º 8 do citado Decreto-Lei. As notas não 

mencionadas, não são aplicáveis ou respeitam a factos ou situações que se considera não 

existir informação que justifique a sua divulgação, mantendo-se contudo a referida 

ordenação. 

 

8.2.1. – Relativamente a disposições do POCAL que tenham sido derrogadas, importa 

referir que a implementação da contabilidade de custos conforme prevista no ponto 

2.8.3 do POCAL não se encontra concluída, tendo sido desenvolvido trabalho no 

sentido de se apurar custos por funções e bens ou serviços, essencialmente em termos de 

custos diretos de materiais. 

Relativamente às rubricas de mão-de-obra e máquina, bem como outros custos 

indiretos, gradualmente têm sido ajustados os procedimentos através da reconciliação 

contabilística das contas de custos, embora neste momento não estejam totalmente 

refletidos todos os custos verificados no decorrer do exercício. 

No cômputo geral, para além das dificuldades de avaliação e inventariação do 

património, devidamente justificadas, não foi derrogada qualquer outra disposição do 

POCAL que afecte a imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos 

fundos próprios da autarquia. Contudo, existem ainda imóveis que não se encontram 

devidamente inventariados nem registados na competente conservatória do registo 

predial devido a razões administrativo/legais de grande complexidade, embora se tenha 

considerado no inventário e consequentemente nas contas de imobilizado o valor de 

alguns investimentos efectuados em imóveis que até ao momento não foi possível 

proceder ao registo. 

 

8.2.2. – Salienta-se neste ponto a diminuição acentuada do valor da conta 445 do 

Balanço entre 2012 e 2013 uma vez que no final do exercício procedeu-se à 
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transferência de obras de domínio público em curso para a respetiva conta de 

imobilizado. O montante global transferido foi de 6.074.738,25€, nomeadamente 

referente às obras de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Silves e 

Requalificação Urbana da Frente Mar de Armação de Pera (Poente). 

 

8.2.3. – Critérios Valorimétricos e Métodos de Amortizações e Provisões 

Os principais critérios de valorimetria e métodos de cálculo de amortizações e provisões 

utilizadas na preparação das demonstrações financeiras são os seguintes: 

 

a) Imobilizações Incorpóreas 

As imobilizações incorpóreas compreendem as despesas de investigação e 

desenvolvimento relacionadas com projectos, registadas ao custo de aquisição, sendo 

amortizadas pelo método das quotas constantes, por duodécimos, a partir do mês da sua 

aquisição ou início de utilização, num período máximo de cinco anos, de acordo com a 

Portaria n.º 671/2000 (2.ª série) – CIBE (Cadastro e Inventário dos Bens do Estado). 

 

b) Imobilizações Corpóreas 

As imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição ou produção, 

de acordo com as disposições legais. A amortização destes activos é calculada de acordo 

com o método das quotas constantes, por duodécimos, a partir do mês de início de 

utilização dos bens ou da sua entrada em funcionamento, de acordo com a Portaria n.º 

671/2000 (2.ª série) – CIBE (Cadastro e Inventário dos Bens do Estado). 

Os encargos com a manutenção e reparação de natureza corrente são registados como 

custo quando incorridos. Os custos significativos incorridos com renovações ou 

melhorias do imobilizado corpóreo são capitalizados e amortizados no correspondente 

período estimado de recuperação desses investimentos. 

 

c) Existências 

As existências são valorizadas ao custo de aquisição ou de produção e custeadas à saída 

do armazém ao custo médio ponderado. 
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d) Provisão para Dívidas de Cobrança Duvidosa 

A provisão para dívidas de cobrança duvidosa é constituída/reforçada tendo em 

consideração a avaliação dos riscos estimados pela não cobrança dos valores a receber 

de clientes e outros devedores. A constituição de provisões para cobranças duvidosas 

tem subjacente o risco de não cobrança das dívidas de terceiros em mora há mais de seis 

meses. 

 

O montante anual acumulado para cobertura de dívidas de terceiros é determinado pelas 

seguintes percentagens: 50% para as dívidas em mora há mais de seis meses e até doze 

meses; 100% para dívidas em mora há mais de doze meses. 

 

e) Subsídios para Financiamento de Imobilizações Corpóreas e Bens de Domínio 

Público 

As transferências de capital recebidas para o financiamento de imobilizações corpóreas 

e imobilizações de bens de domínio público, são registadas no passivo como proveitos 

diferidos, na rubrica “acréscimos e diferimentos”, e são reconhecidos em resultados 

extraordinários proporcionalmente às amortizações das imobilizações corpóreas e 

imobilizações de bens de domínio público subsidiadas.  

 

f) Subsídios de Férias 

Os encargos com férias (mês e subsídio de férias) e correspondentes encargos sociais 

são registados como custo do período em que os funcionários adquirem o direito ao seu 

recebimento, sendo incluídos no balanço na rubrica “acréscimos de custos”. 

 

g) Trabalhos para a Própria Entidade 

Os custos internos (materiais) incorridos na formação do activo imobilizado são objecto 

de capitalização, sendo contabilizados na demonstração de resultados na rubrica 

“Trabalhos para a própria entidade” 

 

8.2.6. – Contas 431 (Despesas de Instalação) e 432 (Despesas de Investigação e 

Desenvolvimento) 

 

431 - Despesas de Instalação  

Não se verificou qualquer registo nesta rúbrica. 
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432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento 

Esta conta regista os valores relacionados com os projectos das obras em execução ou a 

executar. O valor da movimentação anual nesta conta foi de 93.074,40€, pelo que o 

saldo da conta no final do exercício é de 4.030.835,48 €.  

 

8.2.7. – Mapa do Activo Bruto e Mapa das Amortizações e Provisões 

Os movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constante do Balanço e 

respectivas amortizações encontram-se devidamente evidenciados nos seguintes mapas: 

 

Mapa do Activo Bruto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rubricas Saldo inicial
Reavaliação / 
ajustamento Aumentos Alienações Transferências Abates Saldo final

De bens de domínio público
   Terrenos e recursos naturais 2.230.412,54 € 217.085,93 € 2.447.498,47 €
   Edifícios 0,00 €
   Outras construções e infra-estruturas 65.559.323,37 € 113.098,89 € 6.074.738,25 € 71.747.160,51 €
   Bens do património histórico, artístico e cultural 140.686,74 € 140.686,74 €
   Outros bens de domínio público 0,00 €
   Imobilizações em curso 6.067.183,09 € 7.702,70 € 6.074.738,25 € 147,54 €
   Adiantamentos por conta de domínio público 0,00 €

73.997.605,74 € 0,00 € 337.887,52 € 0,00 € 12.149.476,50 € 0,00 € 74.335.493,26 €
De imobilizações incorpóreas
   Despesas de instalação 0,00 €
   Despesas de investigação e de desenvolvimento 3.937.761,08 € 10.061,40 € 83.013,00 € 4.030.835,48 €
   Propriedade industrial e outros direitos 1.044.092,91 € 53.998,03 € 29,76 € 1.098.061,18 €
   Imobilizações em curso 108.960,45 € 14.129,55 € 83.013,00 € 40.077,00 €
   Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 0,00 €

5.090.814,44 € 0,00 € 78.188,98 € 0,00 € 166.026,00 € 29,76 € 5.168.973,66 €
De imobilizações corpóreas
   Terrenos e recursos naturais 3.879.583,42 € 52.302,11 € 3.931.885,53 €
   Edifícios e outras construções 41.481.424,24 € 139.660,76 € 445.222,29 € 42.066.307,29 €
   Equipamento básico 9.067.107,04 € 353.670,28 € 40.439,06 € 9.380.338,26 €
   Equipamento de transporte 2.629.120,02 € 173.385,56 € 2.455.734,46 €
   Ferramentas e utensílios 290.290,46 € 3.444,49 € 293.734,95 €
   Equipamento administrativo 1.630.358,25 € 8.168,87 € 11.738,30 € 1.626.788,82 €
   Taras e vasilhame 0,00 €
   Outras imobilizações corpóreas 1.812.990,37 € 39.214,36 € 2.981,86 € 1.849.222,87 €
   Imobilizações em curso 549.548,94 € 321.622,05 € 445.222,29 € 425.948,70 €
   Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

61.340.422,74 € 0,00 € 918.082,92 € 0,00 € 890.444,58 € 228.544,78 € 62.029.960,88 €
De investimentos financeiros
   Partes de capital 1.454.162,90 € 1.454.162,90 €
   Obrigações e títulos de participação 25.000,00 € 25.000,00 €
   Investimento em imóveis:
      Terrenos e recursos naturais 0,00 €
      Edifícios e outras construções 0,00 €
   Outras aplicações financeiras:
      Depósitos em instituições financeiras 0,00 €
      Títulos da dívida pública 0,00 €
      Outros títulos 0,00 €
   Imobilizações em curso 0,00 €
   Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00 €

1.479.162,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.479.162,90 €
TOTAL 141.908.005,82 € 0,00 € 1.334.159,42 € 0,00 € 13.205.947,08 € 228.574,54 € 143.013.590,70 €
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Mapa das Amortizações e Provisões 

 
 

8.2.8. - Mapa Descritivo do Activo Imobilizado 

O activo imobilizado demonstra-se de acordo com o anexo II. 

 

8.2.12. - Imobilizações em poder de Terceiros 

A estrutura e o valor das imobilizações em poder de terceiros demonstram-se como se 

segue: 

 

Mapa das Imobilizações em poder de Terceiros 

 
 

 

 

Rubricas Saldo inicial Reforço Regularizações Saldo final
De bens de domínio público
   Terrenos e recursos naturais
   Edifícios
   Outras construções e infra-estruturas 26.036.469,76 € 2.843.179,00 € 0,00 € 28.879.648,76 €
   Bens do património histórico, artístico e cultural 9.154,19 € 647,64 € 9.801,83 €
   Outros bens de domínio público

26.045.623,95 € 2.843.826,64 € 0,00 € 28.889.450,59 €
De imobilizações incorpóreas
   Despesas de instalação 0,00 €
   Despesas de investigação e de desenvolvimento 2.939.550,32 € 304.983,98 € 3.244.534,30 €
   Propriedade industrial e outros direitos 939.632,19 € 55.722,70 € 29,76 € 995.325,13 €

3.879.182,51 € 360.706,68 € 29,76 € 4.239.859,43 €
De imobilizações corpóreas
   Terrenos e recursos naturais 0,00 €
   Edifícios 3.352.895,41 € 385.273,56 € 3.738.168,97 €
   Outras construções 2.565.663,08 € 393.515,98 € 2.959.179,06 €
   Equipamento básico 7.245.041,63 € 517.105,15 € 32.811,17 € 7.729.335,61 €
   Equipamento de transporte 2.369.994,16 € 58.784,33 € 135.872,50 € 2.292.905,99 €
   Ferramentas e utensílios 243.380,16 € 23.118,35 € 266.498,51 €
   Equipamento administrativo 1.438.479,93 € 76.383,85 € 11.738,30 € 1.503.125,48 €
   Taras e vasilhame 0,00 € 0,00 €
   Outras imobilizações corpóreas 1.004.571,23 € 86.903,17 € 2.746,66 € 1.088.727,74 €

18.220.025,60 € 1.541.084,39 € 183.168,63 € 19.577.941,36 €
De investimentos financeiros
   Partes de capital
   Obrigações e títulos de participação
   Investimento em imóveis:
      Terrenos e recursos naturais
      Edifícios e outras construções
   Outras aplicações financeiras:
      Depósitos em instituições financeiras
      Títulos da dívida pública
      Outros títulos

TOTAL 48.144.832,06 € 4.745.617,71 € 183.198,39 € 52.707.251,38 €

Rubrica Valor
42 - Imobilizações Corpóreas
 421 - Terrenos e Recursos Naturais 1.442.173,09 €
 422 - Edifícios e Outras Construções
     4221 - Edifícios 2.241.148,24 €
     4222 - Outras Construções 453.814,02 €       
45 - Bens de Dominio Público
 451 - Terrenos e Recursos Naturais 31.964,46 €         
 453 - Outras Construções e Infra-Estruturas 57.497,91 €         
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8.2.14. – Mapa dos Bens sem Valor 

O activo imobilizado que não foi possível valorizar é o que consta descriminado na 

listagem correspondente ao anexo III. 

 

8.2.15. – Mapa dos Bens do Domínio Público não Objecto de Amortização  

Os bens do domínio público não objecto de amortização encontram-se descriminados na 

listagem no anexo IV, de acordo com a Portaria citada no ponto 8.2.3. 

 

8.2.16. – Mapa das Entidades Participadas 

As entidades participadas demonstram-se como se segue: 

 

 

Mapa das Entidades Participadas 

 
 

 

8.2.22. – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa 

O valor das dívidas de cobrança duvidosa registado na conta 21811 é de 6.960,73€ 

O valor das dívidas de cobrança duvidosa registado na conta 21812 é de 238.903,46€. 

 

8.2.26. – Mapa de Contas de Ordem 

O mapa de contas de ordem demonstra-se como se segue: 

 

 

 

 

 

 

Denominação Social NPC Sede Capital Social Participação 
Municipal

Participação 
Percentual

Resultado Líquido

Águas do Algarve 505176300 Faro 29.230.875,00 € 1.156.033,64 € 3,95% 3.441.306,39 €

Algar 503600270 Faro 7.500.000,00 € 231.043,19 € 3,08% 970.352,92 €
Caixa Cred. Agr. Mutuo Silves 500998167 Silves 8.760.035,00 € 505,00 € 0,01% 215.374,06 €
Fábrica do Inglês 504082930 Silves 5.000.000,00 € 24.939,90 € 0,50% *

Globalgarve 503420360 Faro 279.500,00 € 498,80 € 0,18% 42.922,94 €
Centro Tecnológico de Citricultura 504691678 Silves 342.567,24 € 25.000,00 € 7,30% *
Municípia 504475606 Porto Salvo 3.236.678,67 € 24.939,89 € 0,77% 41.346,69 €

Pavilhão do Arade 503913731 Lagoa 1.611.000,00 € 16.200,00 € 1,01% *

* Não forneceu dados.
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Mapa de Contas de Ordem 

 
 

8.2.27. – Mapa das Provisões Acumuladas e do Exercício  

As provisões acumuladas e do exercício demonstram-se como se segue: 

 

 
 

 

8.2.28. – Mapa dos movimentos da classe 5 – Fundo Patrimonial 

O movimento ocorrido na rubrica Fundo Patrimonial durante o exercício de 2013 

decorreu como indica o seguinte quadro: 

 

Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor

 093  Garantias e Cauções de Terceiros
 0932  Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas 9.304.167,34 € 168.428,18 € 9.472.595,52 €
 09321  Prestadas por Fornecedores de c/c 53.760,33 € 53.760,33 €
 09322  Prestadas por Fornecedores de Imobilizado 5.181.609,76 € 25.603,18 € 5.207.212,94 €
 09323  Prestadas por Outros Credores 4.068.797,25 € 142.825,00 € 4.211.622,25 €

 0933  Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas 354.962,07 € 354.962,07 €
 09331  Devolvidas a Fornecedores de c/c
 09332  Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado 212.537,07 € 212.537,07 €

 09333  Devolvidas a Outros Credores 142.425,00 € 142.425,00 €
 0934  Garantias e Cauções de Terceiros, Accionadas 8.921,89 € 8.921,89 €
 09341  Accionadas a Fornecedores de c/c

 09342  Accionadas a Fornecedores de Imobilizado 8.921,89 € 8.921,89 €
 09343  Accionadas a Outros Credores

9.304.167,34 € 168.428,18 € 363.883,96 € 9.108.711,56 €

 092  Recibos para Cobrança (Receita Virtual)

 0921  À responsabilidade do Tesoureiro 240.941,82 € 34.708,97 € 206.232,85 €
 0922  À responsabilidade de Outros Agentes 1.309.893,98 € 5.480.168,21 € 5.374.449,16 € 1.415.613,03 €

1.550.835,80 € 5.480.168,21 € 5.409.158,13 € 1.621.845,88 €
10.855.003,14 € 5.648.596,39 € 5.773.042,09 € 10.730.557,44 €

Total de Garantias e Cauções

Gerência Anterior
Saldo

Gerência Seguinte
Movimento

Anual

Total de Recibos para Cobrança
TOTAL

SaldoContas

Garantias e Cauções

Recibos para Cobrança

Código das 
contas

Saldo 
inicial Aumento Redução Saldo final

19 Provisões para aplicações de tesouraria
291 Provisões para cobrança duvidosa 282.059,56 4.996,21 44.671,94 242.383,83
2911 Cobrança duvidosa de curto prazo 404,15 4.116,22 1.040,00 3.480,37
2912 Cobrança duvidosa de médio/longo prazo 281.655,41 879,99 43.631,94 238.903,46
292 Riscos e Encargos 4.912.832,38 0,00 958.293,42 3.954.538,96

29212401 Proc. judiciais em curso - Viga d'Ouro 4.912.832,38 958.293,42 3.954.538,96
39 Provisões para depreciação de existências
49 Provisões para investimentos financeiros
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A conta 576 – Doações teve movimentos, uma vez que durante o exercício de 2013 

verificou-se a doação de bens de equipamentos classificados em rubricas de imobilizado 

corpóreo, tendo-se procedido à respetiva contabilização nesta conta. 

 

 

8.2.29. – Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias 

Consumidas 

 

O CMVMC no exercício de 2013 demonstra-se como se segue: 

 

 
 

 

 

 

 

Código das 
contas Saldo inicial Aumento Redução Saldo final

51 Património 20.662.766,43 20.662.766,43
511 Património Inicial 20.265.917,39 20.265.917,39
512 Património - Ajustamentos 396.849,04 396.849,04

57 Reservas 2.817.836,32 139.771,26 2.957.607,58
571 Reservas Legais 1.377.804,28 137.626,26 1.515.430,54
572 Reservas Estatutárias
573 Reservas Contratuais
574 Reservas Livres
575 Subsídios 413.552,59 413.552,59
576 Doações 1.026.479,45 2.145,00 1.028.624,45
577 Reservas Decorrentes de Transferência de Activos

59 Resultados Transitados 27.893.354,45 0,00 137.626,26 27.755.728,19
590001 Resultados Transitados - 2003 6.989.869,62 6.989.869,62
590002 Resultados Transitados - 2004 4.626.369,78 4.626.369,78
590003 Resultados Transitados - 2005 883.578,35 883.578,35
590004 Resultados Transitados - 2006 4.041.546,78 4.041.546,78
590005 Resultados Transitados - 2007 2.737.679,42 2.737.679,42
590006 Resultados Transitados - 2008 3.040.760,19 3.040.760,19
590007 Resultados Transitados - 2009 0,00 0,00
590008 Resultados Transitados - 2010 416.304,39 416.304,39
590009 Resultados Transitados - 2011 -1.450.936,59 -1.450.936,59
590010 Resultados Transitados - 2012 2.752.525,16 137.626,26 2.614.898,90

591 Regularizações de Exercícios Anteriores 3.855.657,35 3.855.657,35

Movimentos Mercadorias Materiais diversos Matérias-primas, 
subsidiárias e de consumo

Materiais economato

Existências Iniciais 0,00 270.640,47 252.429,10 12.610,17 

Compras 2.305.201,99 56.092,71 113.896,14 21.474,03 

Devoluções ao armazém 0,00 0,00 1.108,49 0,00 

Regularizações de Existências(-) 0,00 10.481,28 10.204,00 694,99 

Regularizações de Existências(+) 0,00 11.807,38 17.538,98 31,99 

Existências Finais 0,00 250.526,58 241.995,27 12.557,25 
Custos no Exercício 2.305.201,99  77.532,70  132.773,44  20.863,95  
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8.2.31. – Demonstração dos Resultados Financeiros  

Os Resultados Financeiros demonstram-se como se segue: 

 

 
 

 

8.2.32. – Demonstração dos Resultados Extraordinários 

Os Resultados Extraordinários demonstram-se como se segue: 

 

 

2013 2012 2013 2012

681 Juros suportados 256.433,34 € 518.563,13 € 781 Juros obtidos 11.018,91 € 27.180,89 €

682 Perdas em entidades participadas 0,00 € 0,00 € 782 Ganhos em entidades participadas 0,00 € 0,00 €
683 Amortizações de investimentos em imóveis 0,00 € 0,00 € 783 Rendimentos de imóveis 1.757.702,52 € 1.714.412,30 €
684 Provisões para aplicações financeiras 0,00 € 0,00 € 784 Rendimentos de participações de capital 133.813,41 € 11.275,19 €

685 Diferenças de câmbio desfavoráveis 0,00 € 0,00 € 785 Diferenças de câmbio favoráveis 0,00 € 0,00 €
687 Perdas na alienação de aplicações de tesouraria 0,00 € 0,00 € 786 Descontos de pronto pagamento obtidos 0,00 € 0,00 €
688 Outros custos e perdas financeiros 29.473,76 € 18.463,45 € 787 Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria 0,00 € 0,00 €

Resultados Financeiros 1.652.792,71 € 1.247.801,20 € 788 Outros proveitos e ganhos financeiros 36.164,97 € 31.959,40 €
1.938.699,81 € 1.784.827,78 € 1.938.699,81 € 1.784.827,78 €

ExercíciosCódigo das
 Contas Custos e Perdas

Código das 
Contas Proveitos e Ganhos

Exercícios

2013 2012 2013 2012

691 Transferências de capital concedidas 63.752,29 € 0,00 € 791 Restituições de impostos 0,00 € 0,00 €

692 Dívidas incobráveis 125,00 € 20,00 € 792 Recuperação de dívidas 0,00 € 0,00 €
693 Perdas em existências 21.380,27 € 90.564,09 € 793 Ganhos em existências 29.378,35 € 74.157,43 €

694 Perdas em imobilizações 45.016,23 € 19.834,80 € 794 Ganhos em imobilizações 0,00 € 2.640,00 €
695 Multas e penalidades 561,60 € 36.994,11 € 795 Benefícios de penalidades contratuais 179.381,54 € 246.001,25 €

696 Aumentos de amortizações e de provisões 0,00 € 0,00 € 796 Reduções de amortizações e de provisões 47.317,98 € 78.250,04 €
697 Correcções relativas a exercícios anteriores 30.797,89 € 101.822,25 € 797 Correcções relativas a exercícios anteriores 124.669,45 € 85.788,18 €

698 Outros custos e perdas extraordinárias 7.903,86 € 21.007,98 € 798 Outros proveitos e ganhos extraordinários 1.298.939,48 € 949.407,39 €
Resultados extraordinários 1.510.149,66 € 1.166.001,06 €

1.679.686,80 € 1.436.244,29 € 1.679.686,80 € 1.436.244,29 €

Exercícios
Proveitos e Ganhos

Código das
 Contas Custos e Perdas

Código das
 Contas

Exercícios


