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Famalicão - Juiz 1

Finalidade: Juntar a Processo Existente

ADMINISTRADOR JUDICIAL SUBSCRITOR

Nome: Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva

Morada: Quinta do Agrelo, Rua do Agrelo, 236

Localidade:  

Código Postal: 4770-831 Castelões Vnf

Telefone: 252921115 Fax:  Email:  

Nº Registo: 366

NIF: 206013876

Peça Processual entregue por via electrónica na data e hora indicadas junto da assinatura electrónica do 
subscritor (cfr. última página), aposta nos termos previstos na Portaria n.º 280/2013, de 26 de Agosto

Documento processado por computador Relatório do Administrador - 155º CIRE REFª. 27213542
Pág. 1/1



2/12

 

P á g i n a  | 1 

Escritório: Correspondência: 
Telefone: 252 921 115 

Quinta do Agrelo Apartado 6042 
Rua do Agrelo, 236 4774-909 Pousada de Saramagos Fax: 252 921 115 
4770-831 Castelões VNF geral@nunooliveiradasilva.pt www.nunooliveiradasilva.pt 

 

Administrador Judicial – Economista – Contabilista Certificado 

Exmo(a). Senhor(a) Doutor(a) Juiz de Direito da 

Comarca de Braga – Juízo de Comércio de Vila 

Nova de Famalicão 

 

Juiz 1 

Processo nº 5518/17.3T8VNF 

V/Referência:  

Data: 

Insolvência de “Coordenada Jovial, Unipessoal, Lda.” 

 

Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva, Economista com escritório na Quinta 

do Agrelo, Rua do Agrelo, nº 236, Castelões, em Vila Nova de Famalicão, contribuinte 

nº 206 013 876, Administrador da Insolvência nomeado no processo à margem 

identificado, vem requerer a junção aos autos do relatório a que se refere o artigo 155º do 

C.I.R.E., bem como os respectivos anexos (lista provisória de créditos e inventário). 

P.E.D. 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

Castelões, 31 de outubro de 2017 
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I – Identificação do Devedor 

“Coordenada Jovial, Unipessoal, Lda.”, sociedade comercial unipessoal por 

quotas, com sede na Avenida da Cerqueda, nº 81, freguesia de Delães, concelho de Vila Nova 

de Famalicão, com o NIPC 514 104 031, tendo por objecto social a confecção de vestuário 

interior e exterior em malha, pele e ligas similares; confecção de artigos para têxtil lar. 

A sociedade, constituída em 21 de Setembro de 2016, encontra-se matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão sob o número 514104031 e tem 

actualmente a seguinte estrutura societária: 

Sócios Valor da Quota 

Sara Patrícia Amorim Cardoso 250,00 € 

Total 250,00 € 

 

A gerência está atribuída a José Miguel Martins de Almeida desde a sua constituição. 

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente. 

Código de Acesso à Certidão Permanente: 7178-7042-7332 

II – Actividade do devedor nos últimos três anos e os seus 

estabelecimentos (alínea c) do nº 1 do artigo 24º do C.I.R.E.) 

O estabelecimento da sociedade insolvente localiza-se na sua sede social. O imóvel em 

causa é objecto de um contracto de arrendamento, sendo que a renda mensal ascende a Euros 

200,00. 

A insolvente dedica-se à prestação de serviços de confecção de vestuário. Por acesso 

ao Portal E-Factura, verifica-se que prestou serviços às seguintes sociedades: 

NIPC Nome 

513364420 Estilo Usual - Sociedade Unipessoal, Lda. 

514102012 Deslumbrante e Singular, Lda. 

510795749 Matrizelegante, Unipessoal, Lda. 

507550307 Adolfo Pinheiro, Lda. 

Observemos a informação contabilística disponível para os exercícios de 2016 

(Setembro a Dezembro) e 2017 (até Março): 
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Rubricas 2016 (Set-Dez) 2017 (Jan-Mar) Variação 2015/2014 

Vendas e serviços prestados 8 179,30 € 10 250,90 € 2 071,60 € 25,33% 

CMVeMC 603,48 € 7,80 € -595,68 € -98,71% 

Fornecimentos e serviços externos 1 348,59 € 1 341,32 € -7,27 € -0,54% 

Gastos com pessoal 6 019,48 € 6 057,06 € 37,58 € 0,62% 

Outros rendimentos e ganhos 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

Outros gastos e perdas 0,00 € 2,64 € 2,64 € #DIV/0! 

Resultado Operacional -227,25 €   227,25 € -100,00% 

Resultado antes de impostos -227,25 €   227,25 € -100,00% 

Resultado Líquido do Período -227,25 €   227,25 € -100,00% 

Activo 3 236,21 €   -3 236,21 € -100,00% 

     Activos fixos tangíveis 1 385,00 €   -1 385,00 € -100,00% 

     Clientes 885,60 €   -885,60 € -100,00% 

     Caixa e depósitos bancários 965,61 €   -965,61 € -100,00% 

Passivo 3 213,46 €   -3 213,46 € -100,00% 

    Estado e outros Entes Públicos 1 128,20 €   -1 128,20 € -100,00% 

    Outras contas a pagar 1 757,30 €   -1 757,30 € -100,00% 

     Diferimentos 327,96 €   -327,96 € -100,00% 

Capital Próprio 22,75 €   -22,75 € -100,00% 

Trabalhadores 4   -4 -100,00% 

 

Conforme se verifica pelo quadro acima, a sociedade obteve um prejuízo ínfimo no ano 

da sua constituição (2016), que ascendeu a Euros 227,25, o que demonstra que não obteve 

receitas suficientes para cumprir com todas as suas obrigações para esse período. 

Para o ano de 2017, a sociedade apenas laborou até ao início do mês de Março de 

2017, aparentando ter apresentado uma actividade lucrativa: verifica-se pelo quadro acima que 

obteve receitas no valor de Euros 10.250,90 e custos de funcionamento que deverão ascender a 

pelo menos Euros 7.400,00. 

Não obstante a contabilidade da sociedade apresentar para o exercício de 2017 

disponibilidades financeiras para cumprir com as suas obrigações, verificamos que actualmente 

se encontra em incumprimento com as seguintes entidades1: 

a) Fazenda Nacional: em incumprimento no pagamento do IVA do 4º trimestre de 2016, 

vencido em 07 de Março de 2017 e do IVA do 1º trimestre de 2017, vencido em 31 de Maio 

de 2017; 

                                                        
1 Esta informação foi conseguida através das reclamações de créditos recepcionadas até ao momento 
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b) Instituto da Segurança Social, I.P.: em incumprimento no pagamento das contribuições 

dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017, bem como de juros de mora por atraso no 

pagamento da contribuição do mês de Dezembro de 2016; 

c) Trabalhadora (Maria Olívia P. S. Cunha): em incumprimento no pagamento da retribuição 

do mês de Fevereiro de 2017, subsídios de férias e de natal, férias e indemnização pela 

cessação do contrato de trabalho em 28/02/2017. 

 

A única informação prestada pela gerência quanto às causas que originaram a situação 

actual da sociedade é muito vaga: apenas nos foi indicado que a causa que determinou o seu 

encerramento foi a falta de encomendas. 

Perante a escassa informação prestada pela gerência da sociedade, não se consegue 

explicar: 

a) O que determinou o colapso da sociedade menos de 6 (seis) meses após a sua 

constituição; 

b) como a gerência indica a falta de encomendas como causa da insolvência quando há o 

processamento de facturas emitidas em 02 de Março de 2017 e que ascenderam ao valor 

(sem IVA) de Euros 3.700,00; 

c) a falta de cumprimento das suas obrigações junto da trabalhadora e das entidades públicas 

quando, contabilisticamente haveria disponibilidades financeiras para tal. 

 

Perante o exposto, a gerência tomou a decisão de encerrar portas e fazer cessar toda a 

sua actividade no final do mês de Fevereiro de 2017, sendo que actualmente não tem qualquer 

trabalhador ao seu serviço. 

Pelo cadastro fiscal, constata-se que a sociedade cessou a sua actividade para efeitos 

de IVA à data de 07 de Março de 2017. 

A sociedade apenas é titular dos bens que constam no Inventário e que têm um valor 

residual. De acordo com a informação prestada pela gerência, a sociedade laborava com 

equipamentos/máquinas emprestadas por terceiros, tendo as mesmas sido entregues ao seu 

proprietário aquando do encerramento do estabelecimento. 
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Importa ainda referir que, de acordo com a Petição Inicial, houve uma transmissão de 

estabelecimento em Outubro de 2016, entre a entidade Sandra Isabel Rodrigues Braga e a 

sociedade insolvente. Esta situação nunca foi confirmada pelo gerente da sociedade, tendo este 

apenas dito verbalmente ao signatário que constituiu a sociedade e contratou, em Outubro de 

2016, a trabalhadora. 

 

Foi ainda possível apurar a existência de outras sociedades com a mesma sede social 

que a insolvente, nomeadamente: 

1. Vedescolha Confecções, Unipessoal, Lda. 

a. NIPC: 510 486 258 

b. Data de constituição: 10 de Outubro de 2014 

c. Sede: Avenida da Cerqueda, nº 81, em Delães (4765-607) 

d. Objecto social: indústria, confecção de vestuário em série, importação e 

exportação de artigos têxteis 

e. Capital social: Euros 500,00 

f. Sócio: Maria de Fátima Mesquita Amorim 

g. Gerente: Sara Patrícia Amorim Cardoso2 

2. Rimardi Têxteis, Lda. 

a. NIPC: 509 298 672 

b. Constituição: 22 de Fevereiro de 2010 

c. Sede: Avenida da Cerqueda, nº 81, em Delães (4765-607) 

d. Objecto social: comércio por grosso de têxteis 

e. Capital social: Euros 5.100,00 

f. Sócio: Miguel José Pimenta de Melo (quota de €1.700,00); José da Silva Vieira 

Braga (quota de €1.700,00); Alexandra Margarida Ribeiro António Faria (quota 

de €1.700,00) 

g. Gerente: Miguel José Pimenta de Melo; José da Silva Vieira Braga; Alexandra 

Margarida Ribeiro António Faria 

III – Estado da contabilidade do devedor (alínea b) do nº 1 do artigo 155º do C.I.R.E.) 

                                                        
2 Sócia da sociedade insolvente 
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A contabilidade da sociedade encontra-se processada até Outubro de 2017, tendo sido 

cumpridas as obrigações declarativas daí emergentes. 

Pela análise que foi feita da contabilidade, tudo indica que esta não reflecte uma 

imagem verdadeira e apropriada da sua situação patrimonial e financeira. 

Com efeito, pela análise da informação contabilística constata-se a existência de um 

saldo devedor na conta “Caixa” que ascende a Euros 7.271,24, desconhecendo-se o destino 

que a sociedade insolvente deu ao mesmo, sendo certo que este não foi apreendido para a 

massa insolvente nem foi imputado ao pagamento das dívidas da sociedade. 

Note-se que se este valor tivesse existência física, chegaria para cumprir com o 

pagamento de mais de 75% dos créditos reclamados no processo de insolvência3. 

IV – Perspectivas futuras (alínea c) do nº 1 do artigo 155º do C.I.R.E.) 

É evidente que esta sociedade apenas tem existência no plano formal, já que, pelo 

menos desde Março de 2017 que não exerce qualquer tipo de actividade, verificando-se ainda a 

falta de vontade da gerência em propor aos credores um plano de recuperação que preveja a 

manutenção da actividade. 

Perante o que acima foi referido, deverão os credores deliberar no sentido do 

encerramento do estabelecimento da sociedade insolvente, reportando-o à data da 

declaração de insolvência em 27 de Setembro de 2017, bem como pelo encerramento do 

processo de insolvência dada a situação de insuficiência da massa insolvente (os bens 

inventariados têm um valor diminuto). 

Castelões, 31 de Outubro de 2017 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

                                                        
3 De acordo com lista provisória de credores, junta com este relatório, verifica-se que até ao 

momento foram reclamados créditos que ascendem ao montante total de Euros 9.459,20 
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Garantidos Privilegiados Comuns Subordinados Sob Condição C/ Voto S/ Voto %

Fazenda Nacional
Ministério Público ‐ Procuradoria do Juízo
Local Cível de V. N. Famalicão
Av. Eng. Pinheiro Braga, 1000/1002
4764‐501 Vila Nova de Famalicão

Instituto da Segurança Social, I.P. Joana Carvalho Campos, Drª
Praça da Justiça Praça da Justiça
4719‐003 Braga 4719‐003 Braga
NIF / NIPC: 505 305 500 NIF: 218 175 175
Maria Olívia Pereira Sampaio Cunha Miguel Macedo Varela, Dr.
Rua 25 de Abril, nº 88 Rua Adriano Pinto Basto, nº 177 ‐ 1º
4765‐739 Oliveira S. Mateus, VNF 4760‐114 Vila Nova de Famalicão
NIF / NIPC: 142 155 993 NIF: 206 832 303

Total 8 289,60 € 1 169,60 € 9 459,20 € 100,0%
31 de outubro de 2017

2 955,74 € 1 107,02 € 4 062,76 € 43,0%

Insolvência de "Coordenada Jovial, Unipessoal, Lda."
Processo nº 5518/17.3T8VNF da Comarca de Braga ‐ Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão ‐ Juiz 1

Lista Provisória de Credores (nº 1 do artigo 154º do C.I.R.E.)

Identificação do Credor
Valor do CréditoMontante dos Créditos e sua Natureza

1 IVA; Coimas

Mandatário# Fundamento

1 597,86 € 62,58 € 1 660,44 €

3 736,00 €

O Administrador da Insolvência

(Nuno Oliveira da Silva)

17,6% Contribuições2

39,5% Retribuições3 3 736,00 €

Elaborado por Nuno Oliveira da Silva Lista Provisória de Credores (nº 1 do artigo 154º do C.I.R.E.) - Folha 1 de 1
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Relação  dos  bens  e  direitos  passíveis  de  integrarem  a  massa 
insolvente: 

I – Bens cuja propriedade é da sociedade insolvente 

Verba  Descrição da Verba  Valor 
1  1 armário (estante) com 3 prateleiras de 2,50*2,10  110,00 € 

2  1 Maquina de coser da marca “SEWMAG”  130,00 € 

3  1 Compressor da marca “FIOL”  40,00 € 
Total dos bens inventariados  280,00 € 

Os bens encontram‐se na posse do gerente da sociedade, na sede da empresa Avenida 

da Cerqueda, Nº81, freguesia de Delães e concelho de Vila Nova de Famalicão (4765‐

653). 

Castelões, 31 de Outubro de 2017 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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Documento assinado electronicamente.

Esta assinatura electrónica substitui a assinatura autógrafa.
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