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EN T ID A D E: Grupo  A utárquico A no : 2012 A no : 2011
A C T IVO

Inic ia l
DESCRIÇÃO AB A/P AL

ACTIVO
IM OBILIZADO:
   Bens de domínio  público :
     Terrenos e recursos naturais 4.874.255,70 - 4.874.255,70 4.559.121,66
     Outras construções e infra-estruturas 4.480.204,59 629.326,47 3.850.878,12 4.009.872,51
     Bens do património histórico , artístico  e cultural 96.315,73 - 96.315,73 182.550,30
     Imobilizações em curso 24.306.099,26 - 24.306.099,26 24.549.942,01

33.756.875,28 629.326,47 33.127.548,81 33.301.486,48
   Imobilizações incorpóreas:
     Despesas de instalação 1.467.799,47 1.467.799,47 - 465.106,07
     Despesas de investigação e desenv. - - - 103.487,20
     Propriedade industrial e out. dir. 2.748.199,99 2.458.233,58 289.966,41 181.563,21
     Imobilizações em curso 235.801,55 - 235.801,55 201.051,25

4.451.801,01 3.926.033,05 525.767,96 951.207,73
   Imobilizações corpóreas:
     Terrenos e recursos naturais 10.308.853,47 - 10.308.853,47 10.099.623,99
     Edifícios e outras construções 176.141.397,51 59.091.077,41 117.050.320,10 105.842.186,71
     Equipamento básico 19.562.121,60 14.306.479,66 5.255.641,94 5.811.000,12
     Equipamento de transporte 1.765.962,34 1.539.760,24 226.202,10 231.071,61
     Ferramentas e utensílios 143.178,76 133.639,28 9.539,48 19.018,66
     Equipamento administrativo 4.062.202,34 3.023.672,33 1.038.530,01 1.010.423,63
     Taras e Vasilhames 7.818,87 6.889,21 929,66 249,60
     Outras imobilizações corpóreas 11.322.403,67 342.926,19 10.979.477,48 173.720,22
     Imobilizações em curso 93.836.558,13 - 93.836.558,13 111.808.849,83

317.150.496,69 78.444.444,32 238.706.052,37 234.996.144,37
   Investimentos financeiros:
     Partes de capital 4.051.210,16 921.355,00 3.129.855,16 3.240.687,44
    Títulos e outras aplicações financeiras 1.165.465,00 25.494,55 1.139.970,45 2.083.829,09

5.216.675,16 946.849,55 4.269.825,61 5.324.516,53
360.575.848,14 83.946.653,39 276.629.194,75 274.573.355,11

CIRCULANTE:
   Existências:
     M atérias-primas, subsidiárias e de consumo 830.760,25 26.540,79 804.219,46 716.224,65
     Produtos e trabalhos em curso - - - 
     Produtos acabados e intermédios - - - 
     M ercadorias 176,87 - 176,87 671,41

830.937,12 26.540,79 804.396,33 716.896,06
   Dívidas de terceiros- Curto  prazo:
     Empréstimos concedidos 360.000,00 - 360.000,00 360.000,00
     Clientes, c/c 1.459.780,48 - 1.459.780,48 1.127.543,82
     Contribuintes c/c 794.233,04 - 794.233,04 844.903,39
     Utentes, c/c 2.548.745,14 - 2.548.745,14 3.159.428,53
     Clientes de cobrança duvidosa 1.507.036,44 1.470.305,32 36.731,12 52.974,75
     Devedores pela execução do orçamento - - - 
     Estado e outros entes públicos 157.812,97 - 157.812,97 98.806,43
     Administração autárquica - - - 
     Outros devedores 3.329.831,78 - 3.329.831,78 3.791.543,63

10.157.439,85 1.470.305,32 8.687.134,53 9.435.200,55
   Titulos negociaveis:
     Outros títulos negociáveis - 

   Depositos bancários e caixa:
     Depósitos a Prazo 959.290,33 959.290,33
     Depósitos bancários 7.840.239,95 7.840.239,95 7.175.015,77
     Caixa 14.591,84 14.591,84 23.954,84

8.814.122,12 8.814.122,12 7.198.970,61
ACRÉSCIM OS E DIFERIM ENTOS:
     Acrescimos de proveitos 19.701.178,59 19.701.178,59 844.771,12
     Custos diferidos 619.477,07 619.477,07 906.346,63

20.320.655,66 20.320.655,66 1.751.117,75

                                             T o tal de amo rt izaçõ es 82.999.803,84

                                                       T o tal de pro visõ es 2.443.695,66

                                                       T o tal do  act ivo 400.699.002,89 85.443.499,50 315.255.503,39 293.675.540,08
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EN T ID A D E: Grupo  A utárquico A no : 2012 A no : 2011

DESCRIÇÃO
FUNDOS PRÓPRIO E PASSIVO

Fundos Próprio :

Património 72.289.537,16 65.289.537,16
   Prestações suplementares - 
   Prémios de emissão de acções (quotas) - 
   A justamentos de partes de capital em associadas 290.335,43 (343.321,26)
   Reservas de reavaliacão 1.060,80 1.060,80
   Reservas: - 
     Reservas legais 21.011.246,87 20.649.357,66
     Reservas estatutárias - 
     Reservas livres 55.673,33 55.673,33
     Subsídios 857.400,63 58.178,59
     Reservas Doações 5.756.163,54 5.542.353,68
     Reservas Transf. Activos 12.464.735,38 12.642.027,38
   Resultados transitados 15.161.980,87 (7.113.340,33)

                           Subtotal 127.888.134,01 96.781.527,01
   Resultado líquido do exercício 12.395.468,75 8.131.128,72

T o tal C apital P ró prio 140.283.602,76 104.912.655,73

Passivo:

   Provisões para riscos e encargos:
      Outras provisões para riscos e encargos 3.095.575,64 3.304.094,80

3.095.575,64 3.304.094,80

   Dívidas a terceiros - M édio e longo prazo:
       Dívidas a instituições de crédito - 
       Empréstimos obtidos 63.638.914,03 77.556.874,82
       Outros credores 192.494,57 1.053.967,94
       Fornecedores de imobilizado 4.284.418,08
       Empresas do grupo - 
Administação Autárquica - 

68.115.826,68 78.610.842,76
   Dívidas a terceiros - Curto  prazo:
     Empréstimos obtidos 7.082.703,42 772.319,42
     Fornecedores, c/c 2.624.374,76 9.449.669,55
     Fornecedores - facturas em recepção e conferência 829.590,91 1.788.698,80
     Credores pela execução orçamento - 
     Adiantamentos de clientes 247.630,73 153.592,29
     Fornecedores de imobilizado, c/c 272.375,14 2.369.785,29
     Estado e outros entes públicos - (81.157,18)
     Administração Autárquica 13.464,42 16.182,18
     Outros credores 1.022.227,14 3.257.596,68
     Garantias e cauções 974.000,40 909.533,69

13.066.366,92 18.636.220,72
   Acréscimos e diferimentos:
     Acréscimos de custos 2.380.501,18 2.769.929,53
     Proveitos diferidos 88.313.630,21 85.441.796,54

90.694.131,39 88.211.726,07

T o tal do  P assivo 174.971.900,63 188.762.884,35

T o tal do  C ap. P ro p.  e  do  P assivo 315.255.503,39 293.675.540,08
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Entidade: Grupo  A utárquico A no : 2012 A no :2011

DEM ONSTRAÇÃO RESULTADOS
CUSTOS E PERDAS

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:
     M ercadorias 1.107,00 2.728,94
     M atérias 699.845,48 807.902,58

700.952,48 810.631,52

62 Fornecimentos e serviços externos 25.879.607,92 27.453.550,93
Custos com o pessoal:

641+642      Remuneracões 13.330.954,62 16.407.143,06
643 a 648      Encargos sociais 2.978.639,22 2.700.717,72

63 Transferências e Sub Corr Conc e Prest Sociais 4.105.496,69 4.306.152,90
66 Amortizacões do imobilizado corpóreo e incorpóreo 7.579.966,21 7.045.489,40
67 Provisões 744.091,09 (252.222,86)

28.739.147,83 30.207.280,22
Impostos 20.330,66

65 Outros custos operacionais 255.715,32 332.244,81

Total A) 55.595.754,21 58.803.707,48

Perdas em empresas do grupo - 
68 Outros juros e custos similares 2.280.864,14 3.431.094,83

Total C) 57.876.618,35 62.234.802,31

69 Custos e perdas extraordinários 1.972.564,12 924.832,35

Total E) 59.849.182,47 63.159.634,66

Imposto sobre o rendimento do exercício 1.327,93 2.768,64

Total G) 59.850.510,40 63.162.403,30
88 Resultado líquido do exercício  consolidado 12.395.468,75 8.131.128,72

72.245.979,15 71.293.532,02

DESCRICÃO Final
PROVEITOS E GANHOS

Vendas e prestações de serviços
7111       M ercadorias

7112+7112       Produtos 4.889.472,44 5.037.456,01
712       Prestações de serviços 7.874.187,60 6.704.474,78

12.763.660,04 11.741.930,79
72 Impostos e Taxas 28.300.132,73 29.977.235,34

Variação da produção - 
75 Trabalhos para propria Entidade 478.001,27 418.482,61
73 Proveitos suplementares 33.996,76 2.465,92
74   Transf e Subsidios Obtidos 21.065.120,10 20.837.016,81
76 Outros proveitos e ganhos operacionais 120.485,66 216.767,23

49.997.736,52 51.451.967,91

Total B) 62.761.396,56 63.193.898,70

Ganhos em empresas do grupo - 
78 Outros  juros e proveitos similares 3.408.277,52 3.223.934,46

3.408.277,52 3.223.934,46

Total D) 66.169.674,08 66.417.833,16

79 Proveitos e ganhos extraordinários 6.076.305,07 4.875.698,86
Outros - 

6.076.305,07 4.875.698,86

Total F) 72.245.979,15 71.293.532,02

Resultados Operacionais (B)-(A): 7.165.642,35 4.390.191,22
Resultados Financeiros (D-B)-(C-A): 1.127.413,38 -207.160,37
Resultados Correntes (D-C) 8.293.055,73 4.183.030,85
Resultado Líquido Consolidado (F-G): 12.395.468,75 8.131.128,72
Resultados Extraordinários 4.103.740,95 3.950.866,51

TOTAL
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Execução orçamental 6.583.513,34         54.352.637,70           
Operações de tesouraria 1.557.530,78         21.478.081,06             

Correntes 64.116.825,36       
Capital 11.851.621,91          
Outras 416.981,88             7.138.223,73              

1.675.898,39              
Execução orçamental

Operaçõ es de T eso uraria 3.826.656,74                                               Operações de tesouraria

Correntes
Capital

R ecebimento s P agamento s

Saldo  da gerência anterio r 8.141.044,12                                                  D espesas Orçamentais 75.830.718,76                                                 

T o tal 88.353.130,01                          T o ta l 88.353.130,01                            

R eceitas Orçamentais 76.385.429,15                                              Operaçõ es de T eso uraria 3.708.289,13                                                    

Saldo  para a gerência  seguinte 8.814.122,12                                                      
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1. Informações relativas às entidades incluídas no perímetro de consolidação e a outras 

entidades participadas: 

 
Entidades excluídas da consolidação 

Entidades  Sede Social Actividade Principal 
% do capital 

detido em 2010 
Obs. 

Fundação Escola Profissional 
de Leiria 

Rua da cooperativa - 
S. Romão - Pousos 
2414-019 Leiria 

Formação profissional inicial e contínua 45,00% d) 

GestinLeiria - Parques 
Empresariais de Leiria, SA 

Largo Santana, n.º 3 
1º Dtº 

Aquisição e expropriação de terrenos necessários à construção de 
parques empresariais 

33,00% d) 

Incubadora D.Dinis - Ass. 
Prom. Empr. Inov. N Tec. 

Aldeamento Santa 
Clara, Rua da 
Carvalha, 570, 
2400-441 LEIRIA 

Promover o empreendedorismo, a inovação e as novas 
tecnologias e de contribuir para a criação de novos projectos 
empresariais 

26,00% d) 

Valorlis - Valor. e Trata. de 
Resíduos Sólidos, SA 

Quinta do Banco, 
Apartado 157 

Valorização e tratamento de resíduos sólidos 19,04% e) 

Simlis - Saneamento Integrado 
dos Muni. do Lis, SA 

Rua Anzebino da 
Cruz Saraiva, 318 1º 
G Apartado 3084 

Recolha, tratamento e rejeição de efluentes 15,13% e) 

Águas do Mondego, SA 
Centro de empresas 
de Taveiro, Estrada 
de Condeixa 

Gestão de águas 11,81% e) 

CENTIMFE-Centro tecnológico 
da indústria Moldes Fe 

Zona Industrial, 
Apartado 313, Rua 
de Espanha, Lote 8, 
2431-904 Marinha 
Grande 

Centro tecnológico da indústria de moldes, ferramentas especiais e 
plásticos     

1,00% e) 

Mapicentro, SA Ponte das Mestras, 
Apartado 534 

Abate, comercialização e transformação de carnes e subprodutos 0,99% e) 

Municípia - Empresa de Cart. e 
Sis. de Inf., SA 

TagusPark, Av. Prof. 
Cavaco Silva, 
Edifício Ciência II, 
n.º 11-3º B - 2740-
120 Porto Salvo 

Produção de cartografia, topografia e ortofotomapas 0,77% e) 

Lusitâniagás - Companhia de 
Gás do Centro, SA 

Av. Congressos da 
Oposição 
Democrática, 54 

Comercialização de gás 0,07% e) 

d) Participação financeira reconhecida nas contas da entidade-mãe pelo método de equivalência patrimonial 

e) Participação financeira reconhecida nas contas da entidade-mãe ao custo histórico, sendo analisadas e reconhecidas Provisões para depreciação de investimentos 
financeiras, quando aplicável. 

Entidades Sede So cial A ct iv idade P rincipal
N .º 

T rabalhado res 
em 31/ 12/ 2012

% do  capita l 
det ido  em 

2012
Obs.

M unicí pio  de Leiria
Largo da República, 
Leiria

Atividades nos seguintes domínios: equipamento rural e urbana, 
energia, transportes e comunicações, educação, património, cultura 
e ciência, tempos livres e desporto, saúde, acção social, habitação, 
proteção civil, ambiente e saneamento básico, defesa do 
consumidor, promoção do desenvolvimento, ordenamento do 
território  e urbanismo, po lícia municipal e cooperação externa.

710 a)

Leirispo rt  -  D esp., Lazer e  
T urismo , EM

Estádio  M unicipal de 
Leiria, Porta 7, 
Arrabalde D'Aquém 
2400-137 Leiria

Gestão e exploração de equipamentos e infraestruturas de desporto, 
lazer e turismo.

57 100% b)

Serviço s M unicipalizado s 
Á guas e Saneamento

Apartado 71 - EC 
M arrazes - 2416-757 
Leiria

Captação, tratamento e distribuição de água para consumo 
doméstico, industrial, comercial, público e outro . Prestação de 
serviços de saneamento com reco lha e transporte de águas 
residuais

149 100% b)

T eatro  Jo sé Lúcio  da Silva
Av. Hero is de Angola, 
Leiria

Produção de espectáculos e actividades culturais 20 100% c)

a) Entidade-mãe obrigada à elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, nos termos do n.º 1 do artigo 46º da Lei das Finanças Locais

c) Entidade considerada como serviço municipalizado no processo de consolidação, sendo contro lada a 100% pelo M unicípio  de Leiria

Entidades incluí das na co nso lidação

b) Entidade contro lada a 100% pelo M unicípio  de Leiria
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2. Informações relativas à imagem verdadeira e apropriada: 

No exercício de 2012, não existiram acontecimentos que ponham em causa a imagem verdadeira e 

apropriada das contas do grupo autárquico. 

3. Informações relativas aos procedimentos de consolidação: 

Foi anulada a participação financeira da Leirisport, EM, no valor de €55.600.000, assim como todos os 

movimentos de aplicação do critério valorimétrico do Método de Equivalência Patrimonial, aplicado nas 

contas individuais da entidade – mãe, Município de Leiria. Foram identificadas como operações recíprocas 

pagamentos de indemnizações compensatórias, subsídios à exploração e investimento, reembolso de 

empréstimos e prestação de serviços. Anulou-se a provisão constituída para riscos e encargos nos termos 

do artigo 40º n.º 3 do RJSEL, assim como o reconhecimento do direito de superfície do Estádio Municipal 

de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa. 

 

Nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento foram anuladas as operações internas referentes a 

higiene e segurança no trabalho, resíduos sólidos, empréstimos, subsídios, tarifas de ligação de 

saneamento e consumo de água. Foram ainda, anulados os saldos das contas 26.4 – Administração 

Autárquica relativa a empréstimos e quantia de dívidas cobradas coercivamente. 

No que se refere ao Teatro José Lúcio da Silva foram anuladas as operações referentes aos subsídios 

obtidos. 

 

4. Contabilização das participações em associadas 

 

As participações financeiras em entidades associadas, em que a entidade mãe tenha uma influência 

significativa (20%) estão mensuradas de acordo com o Método de Equivalência Patrimonial. As restantes 

participações, estão mensuradas ao custo histórico. Nas situações em que o valor recuperável é inferior ao 

valor contabilístico realizaram-se as respetivas provisões no sentido de expressar contabilisticamente essa 

desvalorização. 
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5. Informações relativas ao endividamento de médio e longo prazo: 

 

 

 

 

 

 

 

A no : 2012 A no : 2011

M unicí pio  Leiria SM A S T JLS Leirispo rt T o tal

1 2 3 4 5 6=2+3+4+5 8=6-7 8=6-7

1 D ISP ON IB ILID A D ES 5.307.536,58          2.409.890,17        49.282,89       118.122,15                7 .884.831,79           8 .814.122,12      8.141.044,09      
11 C aixa 4.628,55                               9.258,23                            458,25                      246,81                                    14.591,84                14 .591,84           23.954,84         
12  D epó sito s em inst ituiçõ es f inanceiras 5.302.908,03                       895.631,94                        18.824,64                 117.875,34                            6.335.239,95          6.335.239,95    5.674.316,58     
13  e 14 ( ...) 1.505.000,00                    30.000,00                1.535.000,00           2.464.290,33    2 .442.772,67    
15  T í tulo s nego ciáveis -                                           -                           -                     -                     
18  Outras aplicaçõ es de teso uraria -                                           -                           -                     -                     
2  T ER C EIR OS 33.873.269,73 -        3 .650.181,91 -          33.930,04 -       16.437.305,30 -         53 .994.686,98 -        52 .951.467,41 -    89 .930.477,77 -  
21 C lientes, co ntribuintes e utentes 243.764,22             3.533.513,52        19.170,05        2 .196.877,42           5 .993.325,21           5 .993.325,21     3.961.197,48      
211 Clientes, c/c 96,79                                     19.170,05                  1.462.902,58                        1.482.169,42           1.459.780,48     668.145,58 -        
212 Contribuintes, c/c 34.059,24                             760.173,80                        794.233,04             794.233,04       844.903,39       
213 Utentes, c/c 78.460,17                              2.481.498,78                    2.559.958,95          2 .548.745,14     3.159.428,53     
214 a 216 (...) -                           -                     -                     
217 Clientes e utentes c/ cauções 89.365,74 -                            13.076,17 -                          102.441,91 -               102.441,91 -         77.622,08 -         
218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 220.513,76                           552.547,84                       733.974,84                          1.507.036,44           1.507.036,44     1.541.083,26      
219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 247.630,73 -                      247.630,73 -             247.630,73 -       838.450,04 -       
22 F o rnecedo res 2.491.379,17 -           4.919.237,57 -        5.649,02 -         335.429,55 -             7.751.695,31 -           7.666.278,49 -    10 .953.600,54 -   
221 Fornecedores, c/c 1.678.629,53 -                       4.919.237,57 -                   5.649,02 -                  335.429,55 -                         6.938.945,67 -          6.854.568,44 -    9 .335.943,85 -    
222 a 227 (...) 54.224,40 -                            54.224,40 -               54 .224,40 -         99.724,68 -         
228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 758.525,24 -                         758.525,24 -             757.485,65 -       1.517.932,01 -      
229 Adiantamentos a fornecedores -                           -                     -                     
23 Empréstimo s o btido s 52.673.732,94 -        -                        8.327,76 -         18 .015.122,30 -          70 .697.183,00 -         70 .697.183,00 -   77 .633.638,80 -  
231 Em moeda nacional 52.673.732,94 -                   -                                       8.327,76 -                  18.015.122,30 -                      70.697.183,00 -         70 .697.183,00 -   77 .633.638,80 -  
2311 De curto prazo -                                           -                                       8.327,76 -                  8.327,76 -                 8 .327,76 -           -                     
23111 Empréstimos bancários 8.327,76 -                  8.327,76 -                 8 .327,76 -           -                     
23112 a 23119 (...) -                           -                     48.269,02 -         
2312 De médio  e longo prazo 52.673.732,94 -                   -                                       -                              18.015.122,30 -                      70.688.855,24 -        70.688.855,24 -  77 .585.369,78  
23121 Empréstimos bancários 52.673.732,94 -                   18.015.122,30 -                      70.688.855,24 -        70.688.855,24 -  77 .585.369,78  
23123 Outros empréstimos obtidos -                           -                     -                     
24 Estado  e  o utro s entes público s 125.162,10 -               24.034,20             4.551,26 -         28 .781,92                76 .897,24 -               157.812,97         191.978,02 -         
25 D evedo res e  credo res exec. do  o rç -                           -                        -                  -                           -                           -                     -                     
251 Devedores pela execução do orçamento -                           -                     -                     
252 Credores pela execução do orçamento -                           -                     -                     
26 Outro s devedo res e  credo res 560.132,49              93.691,75 -             697,11 -             228.134,75 -              237.608,88             960.701,42        4.167.166,96 -      
261 Fornecedores de imobilizado 948.582,37 -                         267.456,52 -                      -                              216.929,02 -                          1.432.967,91 -           1.432.967,91 -      4 .548.527,59 -    
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c 4.918,62 -                               267.456,52 -                      192.494,57 -                          464.869,71 -              464.869,71 -        2.969.931,14 -      
2612 a 2617 (...) 871.558,49 -                          24.434,45 -                            895.992,94 -             895.992,94 -       1.307.829,66 -     
2618 Facturas em recepção e conferência 72.105,26 -                             72.105,26 -                72 .105,26 -          270.766,79 -       
2619 Adiantamentos a forn. de imobilizado -                           -                     -                     
262 Pessoal 43.680,34 -                            156,00 -                      0,62 -                                       43.836,96 -               43 .836,96 -         37.057,32 -         
263 Sindicatos 1.793,63 -                               143,67 -                      1.937,30 -                  1.937,30 -            2.852,95 -           
264 Administração autárquica 1.217.338,81                          1.903.844,92 -                   -                              -                                           686.506,11 -              13 .464,42 -          2.160.922,95 -     
2641 Associações de municípios 13.464,42 -                             13.464,42 -                13 .464,42 -          16.182,18 -           
2642 M unicípios 1.903.844,92 -                   1.903.844,92 -           -                     2.144.740,77 -     
2643 Serviços municipalizados 1.230.803,23                        1.230.803,23           -                     -                     
2644 Federações de municípios -                           -                     -                     
2645 Associações de freguesias -                           -                     -                     
2646 Freguesias -                           -                     -                     
2647 Empresas municipais e intermunicipais -                           -                     -                     
265 e 266 (...) -                           -                     -                     
267 Consulto res, assessores e intermediários 92,03 -                                 92,03 -                      92 ,03 -                32.756,30 -         
268 Devedores e credores diversos 336.850,02                          2.077.701,72                    397,44 -                     11.205,11 -                                2.402.949,19           2.453.000,04    2.614.950,15      
269 Adiantamentos por conta de vendas -                           -                     -                     
27 A créscimo s e diferimento s 20.253.107,77         2.194.800,31 -         33.874,94 -       84 .278,04 -               17 .940.154,48         17 .940.154,48    1.305.290,93 -     
271 Acréscimos de proveitos 21.249.518,24                      18.824,75                          28.836,86                             21.297.179,85         19 .701.178,59    1.158.370,16      
272 Custos diferidos 560.374,65                          24.086,31                          5.797,15                    29.218,96                              619.477,07              619.477,07        950.845,61        
273 Acréscimos de custos 1.556.785,12 -                        2.237.711,37 -                    39.672,09 -               142.333,86 -                          3.976.502,44 -          2 .380.501,18 -      3.341.231,47 -      
274 Proveitos diferidos -                                       -                           -                     73.275,23 -         
2741 a 2744 (...) -                           -                     67.867,73 -         
2748 Diferenças de câmbio  favoráveis -                           -                     -                     
28 Empréstimo s co ncedido s 360.000,00                          360.000,00             360.000,00       360.000,00       
4  IM OB ILIZ A ÇÕES 51.565.237,20         -                        -                  929.290,33             52 .494.527,53        5 .216.675,16      6.091.797,77     
41 Invest imento s f inanceiro s 51.565.237,20         -                        -                  929.290,33             52 .494.527,53        5 .216.675,16      6.091.797,77     
411 Partes de capital 48.249.894,50                    48.249.894,50        3 .886.210,16      3 .832.042,44    
412 Obrigações e títulos de participação -                           -                     -                     
413 (...) Prestações Acessorias 2.149.877,70                        2.149.877,70           165.000,00        165.000,00        
414 Investimentos em Imóveis 1.165.465,00                         1.165.465,00           1.165.465,00      
415 Outras aplicações financeiras 929.290,33                          929.290,33             -                     929.290,33       
4151 Depósitos em instituições financeiras* -                           -                     -                     

T OT A L 22.999.504,05        1.240.291,74 -         15.352,85       15.389.892,82 -         6 .384.672,34          38 .920.670,13 -   75.697.635,91 -   

C ON T A S

Endividamento  
Endividamento  
C o nso lidado  

Grupo  P úblico

Endividamento  
C o nso lidado  

Grupo  P úblico
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6. Dívidas a terceiros vencíveis a mais de 4 anos 

 

7. Informações sobre saldos e fluxos financeiros: 

  

F inalidade do  emprést imo N .º do  emprést imo
Entidade 
C redo ra

 Valo r do  
emprést imo  D ata de 

vencimento

 C apita l em 
D í vida no  f inal 

2016 

 C apital em 
D í vida no  f inal 

2015 

Rede Viária - intempéries N.º 000204/487/0019 CGD 2.443.555,15                  22-08-2021 500.458,89               646.716,41                  

2.443.555,15       500.458,89      646.716,41        

Euro 2004 Dexia 10.252.318,35                05-11-2032 6.561.483,69             6.971.576,43              

10.252.318,35      6 .561.483,69    6 .971.576,43    

Euro 2004 Dexia 8.651.351,36                   05-11-2032 5.536.864,82            5.882.918,88              

Euro  2004 BPI 22.460.000,00              06-06-2023 7.486.666,67            8.734.444,44             

Euro  2004 BPI 9.700.000,00                 02-12-2023 3.772.222,22            4.311.111,11                    

40.811.351,36      16.795.753,71  18.928.474,43  

Obras inscritas em Plano - PPI BPI 2.457.630,00                 26-07-2021 789.952,50               965.497,50                

Obras inscritas em Plano - PPI N.º 30084260-501 BTA 4.347.023,67                 01-02-2019 170.258,74                232.835,92                

Programa Pagar a Tempo e Horas DGTF 3.814.400,00                  06-10-2018 762.880,00               1.525.760,00              

PREDE DGTF 4.274.320,00                 24-04-2019 1.709.728,00             2.564.592,00             

Financiamento  SM AS N.º 30090205-501 BTA 1.496.393,69                  18-07-2021 374.098,46               452.856,02                

16.389.767,36     3 .806.917,70    5 .741.541,44     

Remodelação Estádio  M unicipal CGD/BPI 20.000.000,00              15-09-2028 14.774.825,42          15.654.069,94           

Remodelação Sede AM LEI CCAM 49.879,79                       05-07-2016 2.334,95                    5.361,11                        

20.049.879,79    14.777.160,37  15.659.431,05   

89.946.872,01     42.441.774,36  47.947.739,76  

D í vidas a terceiro s vencí veis  a  mais  de 4  ano s

T o tal

Emprést imo s co ntraí do s até 31.12.2002, para  apo io  à reparação  
do s dano s causado s pelas intempéries no  Inverno  2000/ 2001.

Emprést imo s co ntraí do s durante 2002, para a co nstrução  e  
reabilitação  de inf ra-estruturas.

Emprést imo s co ntraí do s durante 2003, para a co nstrução  e  
reabilitação  de inf ra-estruturas.

D í v ida para efeito  cálculo  capacidade Endividamento

D í vida co ntraí da pelo  SEL e A M

A no : 2012

Saldo  Inicial
Obrigaçõ es 

co nstituí das no  
exercí cio

A nulaçõ es 
no  exerc í cio

P agamento s do  
exercí cio

Saldo  F inal Saldo  Inicial
D ireito s 

co nst ituí do s no  
exercí c io

A nulaçõ es 
no  

exercí cio

R ecebimento s 
do  exercí cio

Saldo  F inal

T ransferências 1.425.804,18           91.567,00                          1.506.001,18               11.370,00                -                            
Subsí dio s 16.557,92                          -                         12.498,92                   4.059,00                 -                            
Empréstimo s -                             1.845.773,64                    -                         1.845.773,64             -                 -                            
R elaçõ es C o mercia is 43.094,68                         -                         43.094,68                  -                            -                            
Outro s -                             -                                       -                         -                                -                            453,45                   1.714,70                        -                    2.168,15                     -                            

T o tal 1.425.804,18   1.996.993,24         -               3 .407.368,42   15.429,00      453,45          1.714,70            -            2 .168,15           -                 

Saldo  Inicial
Obrigaçõ es 

co nstituí das no  
exercí cio

A nulaçõ es 
no  exerc í cio

P agamento s do  
exercí cio

Saldo  F inal Saldo  Inicial
D ireito s 

co nst ituí do s no  
exercí c io

A nulaçõ es 
no  

exercí cio

R ecebimento s 
do  exercí cio

Saldo  F inal

T ransferências -                            1.425.804,18         91.567,00                    1.506.001,18              11.370,00                
Subsí dio s -                            16.557,92                    -                    12.498,92                  4.059,00                 
Empréstimo s -                 -                           1.845.773,64              -                    1.845.773,64            -                            
R elaçõ es C o mercia is -                            43.094,68                   1.763,22          43.094,68                 1.763,22 -                 
Outro s 453,45                     1.714,70                              -                         2.168,15                      -                            -                           -                                 -                    -                               -                            

T o tal 453,45           1.714,70                -               2 .168,15           -                 # # # # # # # # # 1.996.993,24     1.763,22   3 .407.368,42  13.665 ,78      

Saldo  Inicial
Obrigaçõ es 

co nstituí das no  
exercí cio

A nulaçõ es 
no  exerc í cio

P agamento s do  
exercí cio

Saldo  F inal Saldo  Inicial
D ireito s 

co nst ituí do s no  
exercí c io

A nulaçõ es 
no  

exercí cio

R ecebimento s 
do  exercí cio

Saldo  F inal

Subsí dio s -                           600.000,00                 600.000,00              -                            
Empréstimo s -                             265.433,50                       -                         217.647,78                47.785,72              -                           -                                 -                    -                               -                            
R elaçõ es C o mercia is -                             9.051,02                             9.051,02                     -                            19.851,34               127.272,65                  126,92             135.783,26               11.213,81                  
Outro s 895.502,09             2.438.236,04                   -                         1.735.471,74              1.598.266,39         -                           2.066,40                      -                    2.066,40                   -                            

T o tal 895.502,09    2 .712.720,56         -               1.962.170,54    1.646.052,11   19.851,34      729.339,05       126,92      737.849,66     11.213,81        

T ipo  de f luxo s

Leirispo rt / M unicí pio  de Leiria
Obrigaçõ es/ P agamento s D ireito s/ R ecebimento s

M apa de sa ldo s e  f luxo s f inanceiro s do  Grupo  A utárquico

T ipo  de f luxo s

M unicí pio  de Leiria / Le irispo rt
Obrigaçõ es/ P agamento s D ireito s/ R ecebimento s

SM A S/ M unicí pio  de Leiria

T ipo  de f luxo s
Obrigaçõ es/ P agamento s D ireito s/ R ecebimento s
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Os fluxos financeiros entre os SMAS, Leirisport e Teatro José Lúcio da Silva não foram anulados por não 

serem coincidentes e não terem sido circularizados. 

 

8. Informação relativa a compromissos para exercícios futuros:  

          

Agrupamento Económico Município de Leiria SMAS Total 

Despesas com pessoal      

Aquisição de bens e serviços 296.419,20  296.419,20 

Juros e outros encargos 944.011,76  944.011,76 

Transferências Correntes 297.270,00  297.270,00 

Aquisição de Bens de Capital 988.025,89 1.202.041,90 2.190.067,79 

Passivos Financeiros 1.630.011,00  1.630.011,00 

4.155.737,85 1.202.041,90 5.357.779,75 

Saldo  Inic ial
Obrigaçõ es 

co nstituí das no  
exercí cio

A nulaçõ es 
no  exercí c io

P agamento s do  
exercí cio

Saldo  F inal Saldo  Inicial
D ireito s 

co nst ituí do s no  
exercí cio

A nulaçõ es 
no  

exercí cio

R ecebimento s 
do  exercí cio

Saldo  F inal

Subsí dio s -                             600.000,00                       600.000,00               -                            -                            
Emprést imo s -                             -                                       -                         -                                -                            -                           265.433,50                 -                    217.647,78               47.785,72              
R elaçõ es C o mercia is 19.851,34                 127.272,65                        126,92                  135.783,26                11.213,81                  -                           9.051,02                       9.051,02                    -                            
Outro s -                             2.066,40                            -                         2.066,40                    -                            895.502,09          2.438.236,04             -                    1.735.471,74             1.598.266,39         

T o tal 19.851,34        729.339,05           126,92         737.849,66      11.213,81        895 .502,09    2 .712.720,56     -            1.962.170,54    1.646.052,11   

Saldo  Inic ial
Obrigaçõ es 

co nstituí das no  
exercí cio

A nulaçõ es 
no  exercí c io

P agamento s do  
exercí cio

Saldo  F inal Saldo  Inicial
D ireito s 

co nst ituí do s no  
exercí cio

A nulaçõ es 
no  

exercí cio

R ecebimento s 
do  exercí cio

Saldo  F inal

Subsí dio s -                             345.770,00                       345.770,00               -                            -                            
R elaçõ es C o mercia is 46.724,02                         153,75                  37.847,11                    8.723,16                  5.392,50                      5.392,50                   

T o tal -                  392.494,02           153,75         383.617,11        8 .723,16        -                5 .392,50           -            5 .392,50         -                 

Saldo  Inic ial
Obrigaçõ es 

co nstituí das no  
exercí cio

A nulaçõ es 
no  exercí c io

P agamento s do  
exercí cio

Saldo  F inal Saldo  Inicial
D ireito s 

co nst ituí do s no  
exercí cio

A nulaçõ es 
no  

exercí cio

R ecebimento s 
do  exercí cio

Saldo  F inal

Subsí dio s -                            -                           345.770,00                 345.770,00              -                            
R elaçõ es C o mercia is 5.392,50                            5.392,50                    46.724,02                   153,75             37.847,11                   8.723,16                  

T o tal -                  5 .392,50               -               5 .392,50          -                 -                392.494,02       153,75      383.617,11       8 .723,16        

T ipo  de f luxo s
Obrigaçõ es/ P agamento s D ireito s / R ecebimento s

M unicí pio  de  Leiria/ SM A S

T ipo  de f luxo s

M unicí pio  de Leiria/ T JLS
Obrigaçõ es/ P agamento s D ireito s / R ecebimento s

T ipo  de f luxo s

T JLS/ M unic í pio  de Leiria
Obrigaçõ es/ P agamento s D ireito s / R ecebimento s

Saldo  Inic ia l
Obrigaçõ es 

co nst ituí das no  
exercí c io

A nulaçõ es 
no  exercí cio

P agamento s do  
exercí c io

Saldo  F inal Saldo  Inic ia l
D ireito s 

co nst ituí do s no  
exercí cio

A nulaçõ es 
no  exercí cio

R ecebimento s 
do  exercí cio

Saldo  F inal

R elaçõ es C o merciais 7.336,51                   92.431,27                          19.658,46            211,36                          79.897,96              -                            
T o tal 7 .336,51         92.431,27              19.658,46    211,36              79.897,96      -                -                     -               -                   -                 

Saldo  Inic ia l
Obrigaçõ es 

co nst ituí das no  
exercí c io

A nulaçõ es 
no  exercí cio

P agamento s do  
exercí c io

Saldo  F inal Saldo  Inic ia l
D ireito s 

co nst ituí do s no  
exercí cio

A nulaçõ es 
no  exercí cio

R ecebimento s 
do  exercí cio

Saldo  F inal

R elaçõ es C o merciais -                            28.559,14              101.237,28                   14.232,23            21.433,98                  94.130,21                
T o tal -                  -                         -               -                    -                 28.559,14     101.237,28        14.232,23    21.433,98        94.130,21       

Saldo  Inic ia l
Obrigaçõ es 

co nst ituí das no  
exercí c io

A nulaçõ es 
no  exercí cio

P agamento s do  
exercí c io

Saldo  F inal Saldo  Inic ia l
D ireito s 

co nst ituí do s no  
exercí cio

A nulaçõ es 
no  exercí cio

R ecebimento s 
do  exercí cio

Saldo  F inal

R elaçõ es C o merciais 41,21                                    41,21                            -                            -                            
T o tal -                  41,21                     -               41,21                -                 -                -                     -               -                   -                 

Saldo  Inic ia l
Obrigaçõ es 

co nst ituí das no  
exercí c io

A nulaçõ es 
no  exercí cio

P agamento s do  
exercí c io

Saldo  F inal Saldo  Inic ia l
D ireito s 

co nst ituí do s no  
exercí cio

A nulaçõ es 
no  exercí cio

R ecebimento s 
do  exercí cio

Saldo  F inal

R elaçõ es C o merciais -                            176,98                    924,75                         932,42                       169,31                      
T o tal -                  -                         -               -                    -                 176,98          924,75              -               932,42            169,31            

T ipo  de f luxo s

SM A S/ T JLS
Obrigaçõ es/ P agamento s D ireito s/ R ecebimento s

T ipo  de f luxo s

SM A S/ Leirispo rt
Obrigaçõ es/ P agamento s D ireito s/ R ecebimento s

T ipo  de f luxo s

T JLS/ SM A S
Obrigaçõ es/ P agamento s D ireito s/ R ecebimento s

T ipo  de f luxo s

Leirispo rt / SM A S
Obrigaçõ es/ P agamento s D ireito s/ R ecebimento s
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9. Responsabilidades das entidades incluídas no perímetro de consolidação por garantias 

prestadas:  

 

Em 15 de Maio de 2008, foi celebrado um contrato entre a Leirisport e o consórcio bancário Caixa Geral de 

Depósitos -Banco BPI, para reestruturação do financiamento da intervenção de remodelação e ampliação 

do Estádio Municipal de Leiria, no valor de €20.000.000, com a duração de 20 anos, estando as respetivas 

garantias descritas no referido contrato no ponto 20 – Direitos do banco em caso de Incumprimento: 

 “20.1. – Direitos dos Bancos: 

Sem prejuízo do disposto nos números seguintes a qualquer momento após a ocorrência de uma situação 

de incumprimento o Banco Agente poderá: 

- Declarar imediatamente vencidas todas as obrigações assumidas pela Leirisport, exigindo o pagamento 

imediato da totalidade dos montantes devidos; 

- Proceder à imediata execução de todas ou parte das garantias e demais instrumentos constituídos ao 

abrigo do contrato; 

- Reclamar quaisquer direitos da Leirisport emergentes do Contrato de Seguros;” 

Para garantia do cumprimento integral e atempado das Obrigações Garantidas, a Leirisport, EM constituiu 

a favor dos Bancos penhor de primeiro grau sobre as Comparticipações Financeiras e sobre os direitos de 

créditos emergentes de Contratos de Programa. 

Para garantia do cumprimento integral e atempado do crédito, a Leirisport constituiu a favor dos Bancos 

hipoteca de primeiro grau sobre o Direito de Superfície. 

 

10. Informações relativas a políticas contabilísticas: 

 

Os critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os definidos no 

ponto 4 do POCAL, sendo as provisões para riscos e encargos determinadas pelo ponto 2.7.1 e as 

amortizações calculadas com base no ponto 2.7.2 do POCAL e pelo estabelecido no cadastro e inventário 

dos bens do Estado (CIBE), aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril. Relativamente ao CIBE à 

que destacar o definido no artigo 34.º - Materialidade, onde é estabelecida uma taxa de amortização de 

100% para os bens cujo valor de aquisição é inferior a 80% do índice 100 da escala salarial das carreiras 

do regime da função pública, que no ano de 2012 foi de €274,62. 
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a) Bens do domínio público 

 

Os bens do domínio público são registados pelo custo de aquisição, pelo valor atribuído pela Comissão de 

Avaliação. As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes. As taxas de amortização 

aplicadas são as definidas no CIBE.  

 

b) Imobilizações incorpóreas 

 

As imobilizações incorpóreas são registadas ao custo de aquisição.  

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes. As taxas de amortização aplicadas 

são as definidas no CIBE, com a observância da materialidade, sendo definido um período máximo de 

cinco anos para as despesas de instalação, investigação e desenvolvimento (4.1.8 do POCAL).  

 

c) Imobilizações corpóreas 

 

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

trata de imobilizações corpóreas obtidas a título gratuito, são utilizados dois procedimentos mediante a 

natureza do imobilizado. Nos bens móveis, ex. bens cedidos às escolas pelos Agrupamentos, se existir o 

documento de despesa, valoriza-se o bem de acordo com o custo, se não existir documento, o valor 

atribuído será zero. No caso dos bens imóveis, cedências de loteamentos, é a Comissão de Avaliação que 

atribui o valor. Os bens são amortizados de acordo com o método das quotas constantes, às taxas fixadas 

no CIBE, respeitando o definido na materialidade. 

 

d) Locação Financeira 

 

Os ativos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes 

responsabilidades são contabilizadas pelo princípio da substância sobre a forma. 

Segundo este método os bens adquiridos através de contratos de locação financeira, são registados por 

igual quantitativo no ativo e no passivo pelo mais baixo e justo valor, líquido de subsídios e de créditos de 

imposto, conforme a alínea a) e d) da nota explicativa à conta 42 do POCAL.  

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 

e) Investimentos financeiros 

 

Nos termos do disposto na Portaria n.º 474/2010, de 1 de Julho, que aprova a Orientação n.º 1/2010, 

«Orientação genérica relativa à consolidação de contas no âmbito do sector público administrativo», foi 

aplicado, pela primeira vez, no ano de 2010, o Método de Equivalência Patrimonial como critério 

valorimétrico para as participações financeiras. De acordo com alínea c) do ponto 6.5 da Orientação n.º 

1/2010, o Método de Equivalência Patrimonial aplica-se quando uma entidade pertencente ao grupo 

público exerce influência significativa sobre a gestão operacional e financeira de uma entidade. Para 

efeitos de aplicação do Método de Equivalência Patrimonial, a Orientação n.º 1/2010 remete-nos para a 

Norma de Contabilidade e Relato Financeiro n.º 13, publicada no Aviso n.º 15655/2009, de 7 de Setembro. 

De acordo com o parágrafo 19 da NCRF n.º 13, uma entidade tem influência significativa se detiver 20% ou 

mais do poder de voto na entidade participada.  

 

f) Existências 

 

As existências estão valorizadas ao custo de aquisição. O custo é calculado como se segue: 

 

 Matérias-primas e subsidiárias – custo de aquisição e despesas adicionais. O critério de movimentação 

das saídas é o custo médio ponderado. 

 

g) Acréscimos e diferimentos 

 

Os proveitos e os custos são registados de acordo com o princípio da especialização dos exercícios, sendo 

reconhecidos à medida que são gerados independentemente do momento em que são recebidos ou 

pagos. Os subsídios ao investimento são contabilizados com a emissão da guia de recebimento. 

 

h) Provisões 

 

A constituição de provisões diz respeito às situações a que estejam associados riscos e que não se trate 

de uma simples estimativa de um passivo certo, não sendo a sua importância superior às necessidades. 

Assim, foram consideradas as cobranças duvidosas e a depreciação de existências. 

Para efeitos de constituição de provisão para cobranças duvidosas, consideraram-se as dívidas de 

terceiros em mora há mais de seis meses e cujo risco de incobrabilidade seja devidamente justificado. O 

montante anual acumulado de provisão para cobertura destas dívidas é determinado de acordo com as 

seguintes percentagens:  

 

 50% para dívidas em mora há mais de 6 meses e até 12 meses;  

 100% para dívidas em mora há mais de 12 meses.  
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Para efeitos de constituição da provisão para depreciação de existências, consideraram-se as existências 

em armazém há mais de um ano que não tiveram qualquer movimento de entrada e atualização de preços 

durante o ano de 2012. O montante anual acumulado de provisão resulta das diferenças entre o custo de 

aquisição e o preço de mercado, quando este for inferior àquele. 

 

Para cálculo de provisões para riscos e encargos são considerados todos os pedidos de ressarcimento de 

danos por responsabilidade civil extracontratual e processos judiciais em que são solicitados e conhecidos 

os valores de indemnizações por danos materiais. 

 

i) Dívidas de e a terceiros 

 

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam, 

sendo registadas em euros. 

 

j) Disponibilidades  

 

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos 

meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, sendo os mesmos expressos em euros. 
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11. Movimentos ocorridos nas rubricas de ativo imobilizado: 

 

A coluna “Ajustamento Saldo Inicial” reflete a anulação da participação da Leirisport, que por lapso, não foi 

considerada no quadro do Ativo Bruto de 2011, apesar desta ter sido efetuada, conforme se poderá 

verificar no Balanço de 2011. 

 

Relativamente às Imobilizações Incorpóreas na rubrica de “Despesas de Instalação”, o valor de 

€227.350,90, referente a projetos de obras dos SMAS, foi transferido para as referidas obras, por 

aplicação da Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril. 

EUR OS A no : 2012

Saldo  Inicial
A justamento  
Saldo  Inicia l

R eavaliaçõ es /  
ajustamento s

A umento s A lienaçõ es
T ransferências 

e abates
Saldo  F inal

33.771.480,31 0,00 608.657,07 0,00 623.262,10 33.756.875,28

Terrenos e recursos naturais 4.559.121,66           -                                   315.134,04               -                             -                              4.874.255,70           

Edifícios -                             -                                   -                              -                             -                              -                               

Outras construções e infra-
estruturas 4.479.866,34         -                                   338,25                      -                             -                              4.480.204,59           

Bens do património histórico, 
artístico  e cultural 182.550,30              -                                   -                              -                             86.234,57                96.315,73                  

Outros bens de domínio  público -                             -                                   -                              -                             -                              -                               

Imobilizações em curso de bens de 
domínio  público 24.549.942,01        -                                   293.184,78              -                             537.027,53              24.306.099,26        

Adiantamentos por conta de bens 
de domínio público -                             -                                   -                              -                             -                              -                               

4.398.398,09 0,00 300.983,64 0,00 247.580,72 4.451.801,01

Despesas de instalações 1.616.685,37           -                                   78.465,00                -                             227.350,90              1.467.799,47            

Despesas de investigação e de 
desenvolvimento -                             -                                   -                              -                             -                              -                               

Propriedade industrial e outros 
direitos 912.136,19                -                                   168.399,26              -                             5.165,43                    1.075.370,02            

P lanos e Pro jectos 706.695,52             -                                   4.304,69                  -                             -                              711.000,21                 

Outras 961.829,76              -                                   -                              -                             -                              961.829,76               

Imobilizações em curso de 
imobilizações incorpores 201.051,25               -                                   49.814,69                 -                             15.064,39                 235.801,55               

309.025.123,22 0,00 24.011.916,01 62.558,14 15.632.711,71 317.150.496,69

Terrenos e recursos naturais 10.276.915,99         -                                   209.229,48             -                             -                              10.308.853,47         

Edifícios e outras construções 161.614.221,74        -                                   14.634.357,67        -                             107.181,90                 176.141.397,51          

Equipamento básico 18.836.216,69         -                                   868.056,59             51.836,75                90.314,93                 19.562.121,60           

Equipamento de transporte 1.718.582,85           -                                   47.379,49                -                             -                              1.765.962,34            

Ferramentas e utensílios 138.816,28               -                                   4.362,48                  -                             -                              143.178,76                

Equipamento administrativo 3.757.597,48         -                                   327.687,62             10.721,39                 12.361,37                  4.062.202,34           

Taras e vasilhame 6.442,50                  -                                   1.376,37                   -                             -                              7.818,87                    

Outras imobilizações corpóreas 11.320.672,98         -                                   2.420,89                  -                             690,20                      11.322.403,67          

Imobil. em curso de imobilizações 
corpóreas 101.355.656,71       7.917.045,42           -                             15.422.163,31           93.836.558,13         

51.031.668,48 -45.889.161,04 0,00 61.350,89 0,00 1.677.659,87 5.216.675,16

Partes de capital 49.866.203,48       45.889.161,04 -        -                                   61.350,89                 -                             1.677.659,87           4.051.210,16              

Obrigações e títulos de 
participação -                             -                                   -                              -                             -                              -                               

Investimentos em imóveis 1.165.465,00           -                                   -                              -                             -                              1.165.465,00             

Outras aplicações financeiras -                             -                                   -                              -                             -                              -                               

398.226.670,10 -45.889.161,04 0,00 24.982.907,61 62.558,14 18.181.214,40 360.575.848,14T OT A L

A C T IVO B R UT O

R ubricas

B EN S D E D OM Í N IO P ÚB LIC O

IM OB ILIZ A ÇÕES IN C OR P ÓR EA S

IM OB ILIZ A ÇÕES C OR P ÓR EA S

IN VEST IM EN T OS F IN A N C EIR OS
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A coluna “Ajustamento Saldo Inicial” reflete a provisão da Simlis, que por lapso, não foi considerada no 

quadro de Amortizações e Provisões de 2011, apesar desta ter sido efetuada, conforme se poderá verificar 

no Balanço de 2011. 

 

 

A no : 2012

Saldo  inicial
 A justamento s 

Saldo  Inicial 
R efo rço R egularizaçõ es Saldo  f inal

469.993,83       159.332,64      -                    629.326,47       

Terrenos e recursos naturais -                                 -                              -                                -                                 

Edifícios -                                 -                              -                                -                                 

Outras construções e infra-estruturas 469.993,83                 159.332,64               -                                629.326,47                 

Bens de património historico, 
artístico e cultural -                                 -                              -                                -                                 

Outros bens de domínio  publico -                                 -                              -                                -                                 

3.447.190,36     632.319,95      153.477,26       3 .926.033,05    

Despesas de instalação 1.136.511,34                 480.174,03               148.885,90                 1.467.799,47              

Despesas de investigação e de 
desenvolvimento -                                 -                              -                                -                                 

Propriedade industrial e outros 
direitos 849.511,77                   141.964,46                4.591,36                      986.884,87                 

P lanos e Pro jectos 499.333,25                 10.181,46                   -                                509.514,71                   

Outros 961.834,00                  -                              -                                961.834,00                  

73.461.204,75   8 .221.466,46   3 .238.226,89   78.444.444,32  

Terrenos e recursos naturais -                                 -                              -                                -                                 

Edificíos e outras construções 55.889.606,51            6.256.996,74          3.055.525,84            59.091.077,41             

Equipamento básico 12.914.086,25             1.540.996,10            148.602,69                 14.306.479,66            

Equipamento de transporte 1.487.511,24                67.343,79                15.094,79                   1.539.760,24              

Ferramentas e utensílios 124.691,74                   14.294,64                 -                                138.986,38                  

Equipamento administrativo 2.736.231,58              305.740,54              18.299,79                   3.023.672,33             

Taras e vasilhame 6.192,90                       715,41                        19,10                             6.889,21                       

Outras imobilizações corpóreas 302.884,53                 35.379,24                684,68                        337.579,09                 

10.926,24          756.355,00       179.568,31      -                    946.849,55       

Partes de capital -                                 756.355,00                 165.000,00               -                                921.355,00                  

Obrigações e títulos de participação -                                 -                              -                                -                                 

De investimentos em imóveis 10.926,24                    14.568,31                  -                                25.494,55                   

Terrenos e recursos naturais -                                 -                              -                                -                                 

Edifícios e outras contruções 10.926,24                    14.568,31                  -                                25.494,55                   

Outras aplicações financeiras -                                 -                              -                                -                                 

Depósitos em instituições financeiras -                                 -                              -                                -                                 

Títulos da dívida pública -                                 -                              -                                -                                 

 Outros títulos -                                 -                              -                                -                                 

77.389.315,18   756.355,00       9 .192.687,36   3 .391.704,15     83.946.653,39  

D e invest imento s f inanceiro s

T OT A L

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

D e bens de do mí nio  público

D e imo bilizaçõ es inco rpó reas

D e imo bilizaçõ es co rpó reas
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12.  Movimentos ocorridos nas rubricas de ativo circulante: 

 

O saldo inicial da conta 29.1 em 2012 não está de acordo com o valor final de 2011, uma vez que, por 

lapso, em 2011 não se incluíram as provisões de cobrança duvidosas da Leirisport no valor de 

€684.857,75. 

13. Vendas e prestações de serviços por entidade. 

             € 

14. Situações que afetem os impostos futuros 

 

Em 2006, no decorrer de uma Inspeção Tributária, foi detetado por parte daquela entidade que a 

LEIRISPORT, EM registou na contabilidade o valor de €177.292,00, relativo à doação do Direito de 

Superfície do Estádio Municipal de Leiria, sem que apresentasse pagamento do Imposto sobre Sucessões 

e Doações. De acordo com o relatório desta inspeção, a LEIRISPORT, EM construiu o Estádio sobre o 

terreno cujo Direito de Superfície foi doado por 99 anos, sendo devido o imposto no montante de 

€63.825,12 (36% x €177.292,00), nos termos do §1 do art.º 9.º do CIMSISSD, com referência à data da ata 

de cedência do Direito de Superfície em 4 de Novembro de 2002. 

 

A 22 de Setembro de 2008, a Direcção Geral de Impostos emitiu a decisão da fixação da coima no valor 

€20.074,21, correspondente, entre outros factos detetados na inspeção efetuada em 2006, à falta de 

pagamento do Imposto sobre Sucessões e Doações do período de tributação 2002 (14-11-2002). 

 

Em 3 de Fevereiro de 2011, a LEIRISPORT, EM foi notificada pela Direcção Geral de Impostos, 

relativamente ao processo de imposto sucessório n.º 52120 sobre o projeto de liquidação, para que 

Saldo inicial Reforço Reversão Saldo final 2012 Saldo final 2011

29.1 Provisões para cobranças duvidosas 1.488.108,51  111.745,84  129.549,03  1.470.305,32     803.250,76     
39 Provisões para depreciação de existências 19.825,60       9.222,96      2.507,77      26.540,79          19.825,60       
49 Provisões para investimentos financeiros 756.355,00     165.000,00  -                921.355,00        756.355,00     

Activo Circulante

Designação Município Leirisport SMAS TEATRO Consolidado

Vendas 9.568,65              ‐                       4.879.903,79      ‐                   4.889.472,44     

Prestações serviços 1.126.658,83      1.120.265,09    5.255.676,91      371.586,77   7.874.187,60     

Impostos 24.355.156,15    ‐                       3.944.976,58      ‐                   28.300.132,73   

Outras 104.197,24         ‐                                                        16.288,42     120.485,66        

TOTAL 25.595.580,87    1.120.265,09    14.080.557,28    387.875,19   41.184.278,43   



 

22 
 

exercesse o direito de audição, sendo o valor do imposto de €3.520.965,95 acrescido de juros no montante 

de €476.825,60. 

 

A 15 de Fevereiro de 2011, a empresa exerceu o direito de audição. A 16 de Fevereiro, o Serviço de 

Finanças, após analisar o direito de audição, não vislumbrou razão em qualquer dos argumentos 

apresentados, pelo que manteve a liquidação projetada transformando-a em definitiva. 

 

A 16 de maio de 2011, a Leirisport EM deduziu reclamação graciosa contra a liquidação do imposto sobre 

Sucessões e Doações, tendo sido negado provimento da mesma em 24 de junho de 2011. 

 

A DGCI, em 17 de junho de 2011, solicitou a apresentação de uma garantia no montante de €5.090.475,54 

para suspensão do processo executivo. 

 

A Leirisport EM solicitou a isenção da prestação da garantia, nos termos do art.º 52.º, n.º 4 da LGT, por 

forma a suspender os autos, de acordo com o art.º 169.º do CPPT. 

 

Em 22 de junho de 2011, a Leirisport, EM foi notificada a apresentar garantia no valor de €5.090.475,54 

tendo em vista a suspensão do processo nos termos do art.º 169.º do CPPT, mas a empresa não 

apresentou, tendo solicitado a 19 de julho a isenção da mesma nos termos do art.º 52.º, n.º 4 da LGT, a 

qual mereceu despacho de indeferimento. 

 

A 19 de julho de 2011, foi apresentada a reclamação graciosa, a qual teve despacho de indeferimento. No 

dia 2 de agosto de 2011, foi interposta uma impugnação no Tribunal Administrativo de Leiria. 

 

No dia 24 de agosto de 2011, a DGCI indeferiu o pedido de isenção da prestação da garantia por entender 

que a Leirisport EM é proprietária de um bem imóvel suscetível de vir a garantir a divida exequenda. 

 

Em 26 de agosto de 2011, a DGCI procedeu à hipoteca do Estádio Municipal de Leiria, para garantir a 

quantia exigida no processo de execução fiscal, e respetivos juros de mora vencidos e os vincendos, bem 

como custas processuais. O valor foi calculado nos termos do art.º 199.º n.º 5 do CPPT, perfazendo a 

quantia de €5.090.475,54. 

 

A extensão da hipoteca legal é determinada em função do valor atribuído ao bem nos termos da ordem de 

preferência emergente das regras de registo. 

 

Nos termos do disposto no art.º 52.º da LGT, conjugado com o art.º 169.º nº9 e 11.º do CPPT, na redação 

introduzida pela Lei n.º 3-B, de 28/04, foi suspenso o processo executivo. 

 

Em 9 de janeiro de 2012, a Assessoria Jurídica foi notificada de que os autos foram remetidos ao Tribunal 

Tributário de Lisboa (1.ª Unidade Operacional - equipa extraordinária de juízes tributários criada pela Lei 
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n.º 59/2011, de 28 de novembro), conforme Despacho do Juiz Presidente do Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Leiria, louvado no Provimento n.º 2/2012 do Tribunal Tributário de Lisboa. 

A 10 de janeiro de 2012, a Inspeção-Geral de Finanças solicitou esclarecimentos relativos à avaliação 

realizada em maio de 2011. 

 

A LEIRISPORT, EM esclareceu, em 16 de janeiro de 2012, que a avaliação não tinha sido promovida pela 

empresa municipal, que a mesma terá sido promovida segundo orientações do Acionista Único, 

destinando-se ao procedimento de alienação do Estádio Municipal de Leiria em hasta público. Referiu, 

ainda, desconhecer se o serviço prestado foi objeto de remuneração. 

 

Hasta Pública 
 
A 16 de junho de 2011, a Câmara Municipal de Leiria deliberou, por maioria, autorizar a abertura de um 

procedimento para a alienação parcial do Estádio Municipal de Leiria, através de transmissão de frações, 

mediante hasta pública, após constituição da propriedade horizontal, tendo, igualmente, sido estabelecidos 

os valores base para a hasta pública das frações a alienar. 

 

Em reunião de 30 de junho de 2011, com continuação a 5 e 11 de julho de 2011, a Assembleia Municipal 

de Leiria aprovou a alienação parcial do Estádio Municipal de Leiria. 

 

Em reunião realizada a 15 de julho de 2011, foi deliberado pelo Acionista Único da LEIRISPORT, EM:  

 

o Autorizar a LEIRISPORT, EM, enquanto legítima titular do direito de superfície, a avançar com o 

processo de constituição do regime de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Quinta do 

Cabeço, freguesia e concelho de Leiria, descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial de 

Leiria sob o número 2361 e inscrito na matriz sob o artigo 4487, respeitante ao atual Estádio Municipal 

de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa, em quatro frações: 

 o Fração A, destinada a equipamento desportivo, cultural, recreativo e de lazer (Estádio); 

 o Fração B, no edifício do Topo Norte, destinada à instalação de um Centro Associativo e áreas de 

apoio ao seu funcionamento e atividades complementares; 

 o Fração C, no edifício do Topo Norte, destinada à instalação de atividades do setor terciário, bem 

como de outras atividades complementares; 

 o Fração D, destinada a parque de estacionamento subterrâneo sito por baixo das frações C e B, 

com 3 pisos abaixo do solo. 

 

2. Conceder poderes ao Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM para executar a deliberação 

referente à constituição da propriedade horizontal do Estádio, bem como para outorgar a respetiva 

escritura pública; 
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3. Autorizar a venda, pela LEIRISPORT, EM, na sua qualidade de titular do direito de superfície, da sua 

propriedade superficiária em relação às frações A, C e D; 

4. Autorizar a LEIRISPORT, EM a efetuar, em conjunto com o Município de Leiria, na qualidade de 

proprietário da raiz do prédio, um procedimento de hasta pública, para efeitos de adjudicação das frações a 

vender; 

 

5. Fixar os preços de venda das frações objeto da hasta pública. Assim, estas serão adjudicadas e 

vendidas por dois lotes, sendo um lote composto pelas frações “A”,”C” e “D”, com o valor base de licitação 

de €63.000.000,00 e um outro lote, composto pelas frações “C” e “D”, com o valor base de licitação de € 

24.000.000,00; 

 

6. Conceder poderes ao Conselho de Administração para os fins respeitantes à referida hasta pública e os 

demais poderes para outorgar a escritura pública de compra e venda das frações a alienar. 

 

Em reunião realizada a 22 de julho de 2011, o Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM deliberou 

o seguinte: 

 

1. Aprovar a constituição da propriedade horizontal, por parte da LEIRISPORT, EM, na qualidade de 

legítima titular do direito de superfície respetivo, do Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa; 

 

2. Solicitar à Câmara Municipal de Leiria a emissão da respetiva certidão para os efeitos de constituição da 

propriedade horizontal; 

 

3. Deliberar a venda, por parte da LEIRISPORT, EM, enquanto titular do direito de superfície, de três das 

quatro frações a constituir em regime de propriedade horizontal; 

 

4. Deliberar que a LEIRISPORT, EM efetue, em conjunto com o Município de Leiria, na qualidade de 

proprietário da raiz do prédio, um procedimento de hasta pública, para efeitos de adjudicação das frações a 

vender; 

 

5. Deliberar sobre o valor base de licitação das frações a adjudicar e a vender e composição dos lotes que 

vão ser objeto de hasta pública e de posterior adjudicação e venda; 

 

6. Aprovar todos os fins previstos para a referida hasta pública, incluindo a outorga da escritura pública de 

compra e venda das frações a alienar. 

 

A Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião de 16 de agosto de 2011, aprovou, por maioria, o 

regulamento da hasta pública para alienação de frações autónomas do Estádio Municipal de Leiria. 
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Em reunião realizada a 18 de agosto de 2011, foi deliberado pelo Acionista Único da LEIRISPORT, EM: 

 

1. Aprovar o Regulamento respeitante à hasta pública, no qual a LEIRISPORT, EM intervém como 

proprietária superficiária, para adjudicação e alienação de três das quatro frações a constituir em relação 

ao Estádio Municipal de Leiria; 

 

2. Nomear os Administradores da LEIRISPORT, EM Manuel Mendes Nunes e Ramiro Rodrigues Antunes 

para membros da comissão da hasta pública, como vogal e suplente, respetivamente; 

 

3. Deliberar conceder poderes ao Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM para aprovar e 

executar o Regulamento da hasta pública, bem como para executar a nomeação referida. 

 

Em reunião realizada a 19 de agosto de 2011, o Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM 

deliberou o seguinte: 

 

1. Deliberar a Aprovação e Execução do Regulamento Respeitante à Hasta Pública, no qual a 

LEIRISPORT, EM intervém como proprietária superficiária, para adjudicação e alienação de três das quatro 

frações a constituir em relação ao Estádio Municipal de Leiria; 

 

2. Nomear o Administrador Manuel Mendes Nunes para Membro Vogal da Comissão da Hasta Pública 

Nomear o Administrador Ramiro Rodrigues Antunes para Membro Suplente da Comissão da Hasta Pública 

 

Em Assembleia Geral realizada a 20 de agosto de 2011, o Acionista Único deliberou: 

 

1. Deliberar sobre a retificação à constituição da propriedade horizontal, respeitante ao deliberado e 

aprovado na Assembleia Geral de 15 de julho de 2011, por se ter verificado um lapso na identificação das 

áreas de uma das frações a constituir na propriedade horizontal do Estádio Municipal de Leiria; 

 

2. Deliberar conceder poderes ao Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM para executar a 

referida retificação; 

 

3. Renovar e confirmar, já com a retificação referida, a aprovação das deliberações respeitantes a todos os 

pontos das ordens de trabalhos que foram tomadas nas Assembleias Gerais de 15 de julho de 2011 e de 

18 de agosto de 2011.  

 

Em reunião realizada a 26 de agosto de 2011, o Conselho de Administração da LEIRISPORT, EM 

deliberou o seguinte: 
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1. Deliberar sobre a retificação à constituição da propriedade horizontal, respeitante ao deliberado e 

aprovado nas Assembleias Gerais de 15 de julho e de 20 de agosto de 2011; 

2. Renovar e confirmar, já com a retificação referida, a aprovação das deliberações respeitantes a todos os 

pontos das ordens de trabalhos das assembleias gerais de 15 de julho, 18 de agosto e 20 de agosto de 

2011. 

 

A 6 de setembro de 2011, a Câmara Municipal de Leiria deliberou, por maioria, retificar o n.º 1 do artigo 2.º 

do Regulamento de Hasta Pública para Alienação de Frações Autónomas do Estádio Municipal de Leiria, 

de modo a corrigir as áreas de frações a alienar. 

 

Em reunião de Câmara realizada a 20 de setembro de 2011, foi deliberado, por maioria, ratificar o 

despacho do Vice-Presidente e suspender a eficácia do Regulamento de Hasta Pública para Alienação de 

Frações Autónomas do Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa. 

 

O referido despacho foi proferido a 9 de setembro de 2011, considerando que a aprovação e a assinatura 

da ata da sessão da Assembleia Municipal de 30 de junho, com continuação a 5 e 11 de julho de 2011, 

apenas teve lugar na sessão de 30 de setembro de 2011, e que somente nessa data adquiriu eficácia a 

deliberação da Assembleia Municipal que aprovou, por maioria, a abertura de procedimento para alienação 

parcial do Estádio Municipal de Leiria, uma vez que esta data é posterior à prevista para a realização da 

hasta pública para alienação de frações autónomas do Estádio (22 de setembro de 2011). Assim, não se 

realizou a 22 de setembro a hasta pública. 

 

Em reunião realizada a 30 de setembro de 2011, o Conselho de Administração tomou conhecimento de 

que se tinha realizado, a 14 de setembro, uma reunião entre a Administração da LEIRISPORT, EM, e o 

Fiscal Único da sociedade. 

 

Na ocasião, foi transmitido ao Fiscal Único da sociedade o seguinte: 

 

 Estavam então em curso os processos de constituição da propriedade horizontal do Estádio 

Municipal de Leiria em quatro frações e de alienação de três dessas quatro frações, mediante 

hasta pública; 

 Estes processos foram acompanhados pela Assessoria Jurídica da empresa; 

 A Assessoria Jurídica da empresa informou que teria havido um registo de hipoteca do Estádio 

efetuada pelos Serviços de Finanças, da qual a LEIRISPORT, EM não tinha ainda sido notificada, 

à data da reunião; 

 

Na mesma reunião, o Conselho de Administração analisou o edital n.º82/2011 da Câmara Municipal de 

Leiria, que tornou pública a deliberação tomada em reunião de Câmara de 20 de setembro último, a qual 

ratificou o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara de suspensão da publicitação do edital n.º 

78/2011 e suspendeu a eficácia do regulamento de hasta pública para alienação de frações autónomas do 
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Estádio Municipal de Leiria, pelo que não se realizou a hasta pública prevista para o dia 22 de setembro de 

2011, por se verificar que a data não se coadunava com a necessidade de aguardar pela aprovação e 

assinatura da ata da Assembleia Municipal de Leiria, que autorizou a abertura de procedimento para 

alienação parcial do Estádio. 

 

Em reunião realizada a 30 de setembro de 2011, o Conselho de Administração deliberou aprovar e 

executar a retificação do regulamento respeitante à Hasta Pública, no qual a LEIRISPORT – Desporto, 

Lazer e Turismo de Leiria, EM intervinha como proprietária superficiária, para adjudicação e alienação de 

três das quatro frações a constituir em relação ao prédio urbano sito na Quinta do Cabeço, Freguesia e 

Concelho de Leiria, descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o Número 2361 e 

Inscrito na matriz sob o Artigo 4487, Composto de Prédio de Seis Pisos destinado a Estádio Municipal, 

tendo tomado conhecimento da proposta, elaborada pelos serviços da Câmara Municipal de Leiria, de 

alteração ao referido regulamento, o qual se previa que fosse presente na sessão da Assembleia Municipal 

de Leiria agendada para 30 de setembro de 2011 e na reunião da Câmara Municipal de Leiria agendada 

para 4 de outubro de 2011. 

 

Na ocasião, foi também analisada a minuta de deliberação sobre esta matéria, elaborada pelos serviços da 

Autarquia, que foi submetida à apreciação da Câmara Municipal de Leiria na referida reunião realizada a 4 

de outubro de 2011. 

 

Perante o exposto, e considerando as anteriores deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de 

Administração da LEIRISPORT, EM sobre esta matéria, foi deliberado por todos os membros do Conselho 

de Administração concordar, em princípio, com o referido regulamento retificado, em todos os seus termos, 

bem como a sua respetiva execução, sob condição de o documento ser aprovado pela Assembleia 

Municipal de Leiria e pela Câmara Municipal de Leiria. 

 

Mais deliberou o Conselho de Administração, por unanimidade, renovar e confirmar as deliberações 

tomadas, sobre esta matéria, nas Assembleias Gerais realizadas a 15 de julho de 2011, a 18 de agosto de 

2011 e a 20 de agosto de 2011, e bem assim as deliberações tomadas nas reuniões do Conselho de 

Administração realizadas a 22 de julho de 2011, a 19 de agosto de 2011 e a 26 de agosto de 2011, 

respeitantes às referidas deliberações da Assembleia Geral. Foram também confirmadas as nomeações de 

Manuel Mendes Nunes e de Ramiro Rodrigues Antunes para membros da Comissão da Hasta Pública 

(respetivamente vogal e suplente). 

 

O edital n.º 93/2011 da Câmara Municipal de Leiria agendou para 27 de outubro de 2011 a hasta pública 

para alienação de frações do Estádio, não tendo sido apresentada nenhuma proposta, nessa data. 

 

Em 10 de outubro de 2011, a LEIRISPORT, EM foi notificada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria 

sobre a existência de uma providência cautelar de suspensão de eficácia de ato administrativo, ao abrigo 

dos artigos 112.º, n.º 1 e n.º 2, alínea a), 114º nº1, alínea a) e 120.º n.º 1 do CPTA, da deliberação da 
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Assembleia Municipal tomada na sessão de 30 de junho, 5 e 11 de julho de 2011, em que a Assembleia 

Municipal de Leiria deliberou aprovar a proposta apresentada e autorizar a abertura de procedimento para 

alienação parcial do Estádio Municipal de Leiria, através de hasta pública, tendo a respetiva ata sido 

aprovada em reunião ordinária da Assembleia Municipal de Leiria de 30 de setembro de 2011. 

 

A providência cautelar foi interposta por um grupo de cidadãos, tendo sido requerido o Município de Leiria 

e contrainteressados a LEIRISPORT, EM, o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, o Instituto Nacional do Desporto, IP, Banco BPI e Caixa Geral de Depósitos. 

 

A inquirição de testemunhas estava agendada para 07 de março de 2012, no Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Leiria, tendo sido remarcada para o dia 15 do mesmo mês. 

 

O Tribunal Central Administrativo Sul revogou o despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, 

considerando que a resolução estava suficientemente fundamentada, com o que a hasta pública deveria 

prosseguir, como prosseguiu. 

 

15. .Remunerações atribuídas aos órgãos sociais. 

 

 

16. Comparação de informação com anos anteriores 

 

O ano 2012 é comparável com a informação prestada em 2011 uma vez que foram mantidos os princípios 

contabilísticos geralmente aceites. 

 

Entidade Remunerações

Município de Leiria 111.971,88

Leirisport 36.052,97

SMAS                                 -     

TJLS                                 -     
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17. Demonstração consolidada dos resultados financeiros; 

            

18. Demonstração consolidada dos resultados extraordinários; 

 

 

 

19. Desdobramento das contas de provisões/ajustamentos acumulados e explicitação dos 

movimentos ocorridos no exercício; 

              

20. Bens utilizados no regime de locação financeira 

             

Equipamento Val. Utilizado Amort. Capital Valor em Divida 

Equipamento Informático      48.269,02          23.834,57                24.434,45  

Total      48.269,02          23.834,57                24.434,45  

2012 2011 2012 2011

681 - Juros Suportados  1.947.533,09      2.563.226,81   781 - Juros Obtidos       94.104,45       130.860,26   

682 - Perdas em Entidades Participadas       15.851,22         100.483,94   782 - Ganhos Em Entidades Participadas       61.350,89                      -     

683 - Amortizações Investimentos em Imóveis       14.568,31           10.926,24   783 - Rendimentos de Imóveis  3.048.224,75    2.965.695,85   

684 - Provisões Para Aplicações Financeiras     165.000,00                       -     784 - Rendimentos de Participações de Capital       18.891,27       125.500,70   

685 - Diferenças de Câmbio Desfavoráveis                    -                         -     785 - Diferenças de Cambio Favoráveis                    -                        -     

687 - Perdas Na Alienação de Apl. De Tesouraria                    -                         -     786 - Desc. de Pto. Pagamento Obtidos            396,28           1.646,89   

688 - Outros Custos e Perdas Financeiras     137.911,52         756.360,62   787 - Ganhos na Alien. Aplic. Tesouraria                    -                        -     

RESULTADOS FINANCEIROS  1.127.413,38   -    207.160,37   788 - Outros Prov. E Ganhos Financeiros     185.309,88              133,54   

EUROS

Código das contas

Exercícios

Código das contas

Exercícios

2012 2011 2012 2011

691 - Transferências De Capital Concedidas     700.592,91       467.205,65   791 - Restituição de Impostos                    -                        -     

692 - Dívidas Incobráveis     817.773,37                      -     792 - Recuperação de Dívidas                1,56                      -     

693 - Perdas Em Existências       10.401,82         68.853,58   793 - Ganhos em Existência     126.589,95           9.099,02   

694 - Perdas Em Imobilizações         8.190,57         10.791,80   794 - Ganhos Imobilizações       56.473,92           9.687,70   

695 -  Multas E Penalidades         2.646,07              133,90   795 - Benefícios Penal. Contratuais       33.754,32         68.455,82   

696 - Aumentos Amortiz. Provisões                    -                        -     796 - Reduções Amort. Provisões     813.750,28       111.508,64   

697 - Correcções Rel. Exerc. Anteriores     383.086,57       325.432,51   797 - Correcções Relat. Exer. Anteriores  1.858.805,50       416.079,55   

698 - Outros Custos E Perdas Extraordinários       49.872,81         52.414,91   798 - Outros Prov. Ganhos Extraordinários  3.186.929,54    4.260.868,13   

RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS  4.103.740,95    3.950.866,51   

EUROS

Código das contas

Exercícios

Código das contas

Exercícios

Provisões para Riscos e Encargos Saldo inicial Reforço Reversão Saldo final 2012 Saldo final 2011

CONSOLIDADO 3.304.094,80    628.108,79      836.627,95       3.095.575,64    3.304.094,80    
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21. Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto 

Nos termos do estabelecido pelo n.º 1 do artigo 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, as empresas 

locais são obrigatoriamente objeto de deliberação de dissolução, no prazo de seis meses, sempre que se 

verifique uma das seguintes situações: 

a) As vendas e prestações de serviços realizados durante os últimos três anos não cobrem, pelo 

menos, 50 % dos gastos totais dos respetivos exercícios; 

b) Quando se verificar que, nos últimos três anos, o peso contributivo dos subsídios à exploração é 

superior a 50 % das suas receitas; 

c) Quando se verificar que, nos últimos três anos, o valor do resultado operacional subtraído ao mesmo 

o valor correspondente às amortizações e às depreciações é negativo; 

d) Quando se verificar que, nos últimos três anos, o resultado líquido é negativo. 

 

Relativamente à referida alínea a) verifica‐se o seguinte: 

   2011  2010  2009 

1. Gastos totais  6.082.642,28 6.819.654,82  7.012.444,57

2. Vendas + Prestações de serviços  3.936.618,00 4.593.325,83  4.865.494,87

3. Vendas sobre Gastos Totais (2./1.)  65%  67%  69% 

 

 

 Quanto à alínea b) verifica‐se que: 

   2011  2010  2009 

1. Receitas totais  4.390.949,15 5.308.314,02  5.598.003,63

2. Subsídios  454.331,15 714.988,12  732.508,76

3. Peso contributivo dos subsídios 

(2./1.) 
10%  13%  13% 

 

 No que respeita à alínea c) verifica-se que: 
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   2011  2010  2009 

1. Resultado operacional   (350.120,45) (178.227,19)  149.759,85

2. Amortizações e depreciações  1.394.994,92 1.440.821,77  1.469.891,13

EBITDA (1.‐2.)  1.044.874,47 1.262.594,58  1.619.650,98

 

 No que toca à alínea d) verifica-se o seguinte: 

 2011 2010 2009 

Resultado líquido (1.534.378,30) (1.397.601,45) (1.164.744,64) 

 

Da verificação supra descrita resulta evidente que a sociedade LEIRISPORT apresenta resultados líquidos 

negativos nos últimos três exercícios com contas aprovadas (2009, 2010 e 2011), preenchendo assim 

integralmente o requisito previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 62.º do RJAEL e, em consequência, a 

obrigatoriedade legal de a mesma ser objeto de dissolução, no prazo de seis meses, a contar da data da 

entrada em vigor da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 

Neste cenário, deve o Município de Leiria, no quadro da sua vinculação ao escrupuloso cumprimento das 

disposições legais previstas no citado artigo 62.º do RJAEL, determinar e promover as soluções com vista 

a uma maior otimização dos seus recursos financeiros.  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou em 19 de fevereiro de 2013 a dissolução e liquidação da 

empresa municipal LEIRISPORT tendo a mesma sido aprovada pela Assembleia Municipal a 28 de 

fevereiro do mesmo ano. 

 
 
 
 
 
 



 

32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO GESTÃO CONSOLIDADO 
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I – ENQUADRAMENTO  
 
 
 
 
Nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01 – Lei das Finanças Locais, os municípios que 

detêm serviços municipalizados ou a totalidade do capital de entidades do sector empresarial local devem 

incluir as contas consolidadas, apresentando a consolidação do balanço e da demonstração de resultados 

com os respetivos anexos explicativos, incluindo, nomeadamente, os saldos e fluxos financeiros entre as 

entidades alvo de consolidação e o mapa de endividamento consolidado de médio e longo prazo. 

 

A referida norma legal, no seu n.º 2, estabelece que os procedimentos contabilísticos para a consolidação 

de balanços dos municípios e das empresas municipais ou intermunicipais são definidos no Pocal. Esta 

definição apenas foi verificada em 2010 com a publicação da Portaria n.º 474/2010, de 15 de Junho, 

através da qual é aprovada a Orientação n.º 1/2010. 

 

Assim, o Município de Leiria para além das suas contas individuais deve apresentar a contas consolidadas 

do grupo autárquico.  
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II – ENTIDADES A CONSOLIDAR 
 
  
II.1 – LEIRISPORT, DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM 

 
Foi constituída em Abril de 2001 e tem por missão otimizar a gestão, exploração e utilização das 

infraestruturas municipais de desporto, lazer e turismo do Município, satisfazer as necessidades de 

fruição dos tempos livres e de formação desportiva da população do Concelho de Leiria, 

proporcionando a utilizadores individuais e coletivos o uso de equipamentos desportivos, de lazer e 

turismo e a possibilidade de participação neste tipo de atividades. 

 

O seu Objeto Social consiste na criação, construção, gestão e exploração de equipamentos 

desportivos, de lazer e turismo e na organização de atividades na área do desporto, lazer e turismo. 

 

 
II.2 – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA 

 
 

Os SMAS de Leiria, têm como principal atividade a captação, tratamento e distribuição de água para 

consumo doméstico, industrial, comercial, público e outro. Prestação de serviços de saneamento 

com recolha e transporte de águas residuais. 

 

 
II.3 – TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
 
 
O Teatro José Lúcio da Silva tem como principal atividade a produção de espetáculos e atividades 

culturais. Esta entidade foi considerada como um serviço municipalizado no processo de 

consolidação. 
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III. – SINTESE DA ACTIVIDADE CONSOLIDADA 

III.1 - BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 

O Balanço e a Demonstração de Resultados consolidados apresentados proporcionam uma visão 

completa sobre a situação financeira, patrimonial e económica do Grupo Município de Leria a 31 de 

Dezembro de 2012. 

 

 Balanço 2012 2011 

Ativo 315.255.503,39 293.675.540,08 

Ativo Fixo 276.629.194,75 274.573.355,11 

  Bens do domínio público 33.127.548,81 33.301.486,48 

  Imobilizações incorpóreas 525.767,96 951.207,73 

  Imobilizações corpóreas 238706.052,37 234.996.144,37 

  Investimentos financeiros 4.269.825,61 5.324.516,53 

Ativo Circulante 18.305.652,98 17.351.067.22 

  Existências 804.396,33 716.896,06 

  Dívidas de terceiros 8.687.134,53 9.435.200,55 

  Depósitos em instituições financeiras e caixa 8.814.122,12 7.198.970,61 

Acréscimos e diferimentos 20.320.655,66 1.751.117,75 

Fundos próprios 140.283.602,76 104.912.655,73 

  Património 72.289.537,16 65.289.537,16 

  Ajustamentos de partes de capital em associados 290.335,43 -343.321,26 

  Reservas de reavaliação 1.060,80 1.060,80 

  Reservas legais 21.011.246,87 20.649.357,66 

  Reservas Livres 55.673,33 55.673,33 

 Subsídios 857.400,63 58.178,59 

  Reservas Doações 5.756.163,54 5.542.353,68 

  Reservas decorrentes da transferência de ativos 12.464.735,38 12.642.027,38 

  Resultados transitados 15.161.980,87 -7.113.340,33 

  Resultado líquido do exercício 12.395.468,75 8.131.128,72 

Passivo 174.971.900,63 188.762.884,35 

  Provisão para riscos e encargos 3.095.575,64 3.304.094,80 

  Dividas a instituições de crédito de m/l prazo - - 

  Empréstimos de m/l prazo 63.638.914,03 77.556.874,82 

  Outros credores de m/l prazo 192.494,57 1.053.967,94 

  Fornecedores de imobilizado m/l prazo 4.284.418,08 - 

  Dívidas a terceiros - curto prazo 13.066.366,92 18.636.220,72 

Acréscimos e diferimentos 90.694.131,39 88.211.726,07 

Fundos próprios + Passivo 315.255.503,39 293.675.540,08 
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Os resultados consolidados em 2012 foram de €12.395.468.75, mais €4.264.340,03 do que em 

2011. 
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O conjunto de Bens e Direitos que compõem o Ativo do Grupo Municipal é de €315.255.503,39, 

tendo este valor maioritariamente como origem o Passivo, €174.971.900,63, e não os Fundos 

Próprios, €140.283.602,76.  

 

Do total do ativo 88%, €276.629.194,75, correspondem ao ativo fixo, sendo que €238.706.052,37 

são provenientes de imobilizações corpóreas e €33.127.548,81 são provenientes de bens de 

domínio público. Quanto ao ativo circulante, corresponde a 6%, €18.305.652,98, do total do ativo. 

Do total do ativo circulante €8.687.134,53 são dívidas de terceiros e €8.814.122,12 correspondem a 

disponibilidades. 

 

Para o total dos fundos próprios, 52%, €72.289.537,16, é constituído por património, 15%, 

€21.011.246,87, correspondem a reservas legais, 11%, €15.161.980,87, são resultados transitados 

e 9%, €12.464.735,38, são reservas decorrentes da transferência de ativos. O resultado líquido do 

exercício corresponde a 9%, €12.395.468,75. 

 

O Passivo do grupo consolidado é principalmente de médio e longo prazo, destacando-se a dívida 

de empréstimos com €63.638.914,03, representando 36% do total do passivo. 

 

Quanto às dívidas a terceiros, correspondem a €13.066.366,92, representando 7% do total do 

passivo. Face a 2011 estas dívidas diminuíram 30%, -€5.569.853,80, 

 

A estrutura da Demonstração de Resultados Consolidada adequa-se ao previsto no POCAL, 

apresentando os resultados das operações económicas (custos e proveitos) do grupo durante o ano 

de 2012. 
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Entidade: Grupo  A utárquico A no : 2012 A no :2011

DEM ONSTRAÇÃO RESULTADOS
CUSTOS E PERDAS

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:
     M ercadorias 1.107,00 2.728,94
     M atérias 699.845,48 807.902,58

700.952,48 810.631,52

62 Fornecimentos e serviços externos 25.879.607,92 27.453.550,93
Custos com o pessoal:

641+642      Remuneracões 13.330.954,62 16.407.143,06
643 a 648      Encargos sociais 2.978.639,22 2.700.717,72

63 Transferências e Sub Corr Conc e Prest Sociais 4.105.496,69 4.306.152,90
66 Amortizacões do imobilizado corpóreo e incorpóreo 7.579.966,21 7.045.489,40
67 Provisões 744.091,09 (252.222,86)

28.739.147,83 30.207.280,22
Impostos 20.330,66

65 Outros custos operacionais 255.715,32 332.244,81

Total A) 55.595.754,21 58.803.707,48

Perdas em empresas do grupo - 
68 Outros juros e custos similares 2.280.864,14 3.431.094,83

Total C) 57.876.618,35 62.234.802,31

69 Custos e perdas extraordinários 1.972.564,12 924.832,35

Total E) 59.849.182,47 63.159.634,66

Imposto sobre o rendimento do exercício 1.327,93 2.768,64

Total G) 59.850.510,40 63.162.403,30
88 Resultado líquido do exercício  consolidado 12.395.468,75 8.131.128,72

72.245.979,15 71.293.532,02

DESCRICÃO Final
PROVEITOS E GANHOS

Vendas e prestações de serviços
7111       M ercadorias

7112+7112       Produtos 4.889.472,44 5.037.456,01
712       Prestações de serviços 7.874.187,60 6.704.474,78

12.763.660,04 11.741.930,79
72 Impostos e Taxas 28.300.132,73 29.977.235,34

Variação da produção - 
75 Trabalhos para propria Entidade 478.001,27 418.482,61
73 Proveitos suplementares 33.996,76 2.465,92
74   Transf e Subsidios Obtidos 21.065.120,10 20.837.016,81
76 Outros proveitos e ganhos operacionais 120.485,66 216.767,23

49.997.736,52 51.451.967,91

Total B) 62.761.396,56 63.193.898,70

Ganhos em empresas do grupo - 
78 Outros  juros e proveitos similares 3.408.277,52 3.223.934,46

3.408.277,52 3.223.934,46

Total D) 66.169.674,08 66.417.833,16

79 Proveitos e ganhos extraordinários 6.076.305,07 4.875.698,86
Outros - 

6.076.305,07 4.875.698,86

Total F) 72.245.979,15 71.293.532,02

Resultados Operacionais (B)-(A): 7.165.642,35 4.390.191,22
Resultados Financeiros (D-B)-(C-A): 1.127.413,38 -207.160,37
Resultados Correntes (D-C) 8.293.055,73 4.183.030,85
Resultado Líquido Consolidado (F-G): 12.395.468,75 8.131.128,72
Resultados Extraordinários 4.103.740,95 3.950.866,51

TOTAL
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O grupo consolidado apresenta custos e perdas no valor de €72.245.979,15, mais €952.447,13 do 

que em 2011. O resultado líquido do exercício, cresceu €4.264.340,03 face aos valores de 2011, o 

que traduz uma capacidade em gerar proveitos para fazer face aos custos e criar margem para 

continuar a consolidar o investimento. O resultado final do exercício tem a sua origem na atividade 

operacional do grupo consolidado. 

 

III.2 - INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS 

 

Os indicadores de gestão são uma forma de análise sintética que pelo facto da sua construção se 

basear em agregados patrimoniais diversificados transmitem uma visão global da situação 

económico-financeira do grupo consolidado. 

 

 

 

 

Indicado res 2011 2012

Liquidez Geral Ativo circulante / Passivo Circulante 17,88% 37,23%

Liquidez Reduzida Ativo circulante – Existências / Passivo Circulante 17,21% 36,45%

Ativo Circulante

Existências + Dívidas de terceiros + Disponibilidades + Acréscimos e 
diferimentos 19.102.184,97 38.626.308,64

Passivo Circulante Dívidas a terceiros de curto  prazo + Acréscimos e diferimentos 106.847.946,89 103.760.498,31

Taxa Cobertura Ativo  circulante pelo Fundo de M aneio Fundo de M aneio  / Ativo Circulante 41,44% 24,90%

Fundo de M aneio Existências + Disponibilidades 7.915.866,67 9.618.518,45

Endividamento Dívidas a m/l e curto  prazo / Passivo Total 51,52% 46,40%

Grau de dependência dos empréstimos m/l prazo Empréstimos m/l prazo / Ativo  Líquido 26,41% 20,19%

Autonomia financeira Fundos Próprios / Passivo Total 55,58% 80,17%

Cobertura do imobilizado pelos capitais permanentes Capitais Permanentes / Imobilizado líquido 66,46% 73,72%

Capitais permanentes Capital próprio  + Empréstimos de m/l prazo 182.469.530,55 203.922.516,79

Imobilizado Líquido
Bens do domínio  público  + Imobilizado corpóreo e incorpóreo + 
Investimentos financeiros 274.573.355,11 276.629.194,75


