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Administrador Judicial – Economista – Contabilista Certificado 

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

Direito do Tribunal Judicial da Comarca 

de Braga – Juízo de Comércio de 

Guimarães 

 

Juiz 3 

Processo nº 2136/21.5T8GMR 

V/Referência:  

Data:  

Insolvência de “Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 

1 e do Jardim de Infância de Torre-Tagilde” 

 

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 o respectivo anexo (inventário). 

Mais informo que não foi elaborada a lista provisória de créditos prevista no artigo 

154º do CIRE, uma vez que vai ser junto aos autos a relação de credores a que alude o 

artigo 129º do CIRE. 

P.E.D. 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

Castelões, 15 de julho de 2021 

http://www.nunooliveiradasilva.pt/
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I – Identificação do Devedor 

“Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 1 

e do Jardim de Infância de Torre-Tagilde”, instituição sem fins lucrativos, com 

sede na Rua da Torre, freguesia de Tagilde, concelho de Vizela, com o NIPC 506 193 

683, tendo como objecto social: a) exercer junto das autoridades escolares o direito 

que assiste aos pais e encarregados de educação de se pronunciarem sobre a politica 

educativa e actividades escolares; b) participar nos órgãos pedagógicos e de acção 

social da escola; c) intervir na organização das actividades de complemento curricular, 

de desporto escolar e de ligação escola-meio; d) interessar as famílias no labor 

educativo, pedagógico e formativo dos seus educandos; e) dar a conhecer aos órgãos 

directivos da escola as aspirações e as necessidades dos alunos, seus pais e 

encarregados de educação, assim como promover a realização e defesa das mesmas. 

A associação foi constituída em 01 de Janeiro de 2003 e iniciou a sua actividade 

para efeitos fiscais em 15 de Setembro de 2003. 

Para o ano lectivo 2019/2020, os seus órgãos sociais eram compostos por: 

1. Presidente: Elsa Filipa Ribeiro Almeida 

2. Tesoureiro: Silvana Manuela Pereira Ferreira 

3. Secretário: Vânia Filipa Fernandes da Silva 

4. Vogal: Marta Isabel Miranda da Silva 

5. Vogal: Sandra Manuela da Costa Fernandes 

6. Vogal: Ana Maria Almeida Salgado 

 

Nos dias 24 e 29 de Setembro de 2020 foram realizadas duas Assembleias 

Gerais para eleição dos novos órgãos sociais para o ano lectivo 2020/2021, no entanto, 

nenhuma lista foi apresentada e todos os órgãos anteriormente eleitos cessaram as 

suas funções, ficando a associação sem representantes legais constituídos. 

 



Insolvência de “Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola Básica 1 e do Jardim de Infância de Torre-Tagilde” 

Relatório (artigo 155º do C.I.R.E.) 

Processo nº 2136/21.5T8GMR do Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juízo de Comércio de Guimarães - Juiz 3 

2 | P á g i n a  

 

Posteriormente, foi constituída uma direcção cessante, composta por: 

1. Direcção: Elsa Filipa Ribeiro Almeida 

2. Direcção: Silvana Manuela Pereira Ferreira 

3. Assembleia Geral: Domingos Castro 

4. Assembleia Geral: Elisabete Carvalho 

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.) 

As associações não estão sujeitas a registo na competente Conservatória do 

Registo Comercial, ou seja, a informação disponível provém exclusivamente de 

informações prestadas pelas requerentes do processo, pela insolvente e pelo 

contabilista certificado. 

 

O estabelecimento da associação corresponde à sua sede social. O imóvel em 

causa é propriedade do Município de Vizela e corresponde à Escola Básica 1 e Jardim 

de Infância de Torre Tagilde. 

Até Setembro de 2020, a associação explorava este estabelecimento escolar 

através de protocolos anuais de cooperação celebrados com o Município de Vizela, 

recebendo dois tipos de subsídios desta entidade: um para a gestão das actividades de 

apoio à família e outro para as refeições dos alunos. 

Assim, a associação desenvolvia e exercia o seu objecto social num contexto 

escolar lectivo e não lectivo, nas áreas de preparação, confecção e atribuição das 

refeições e lanches aos educandos, desenvolvendo também funções no complemento 

e apoio à família, bem como, na organização e funcionamento do ATL (actividades de 

tempos livres) e prolongamento, ao nível do pré-escolar e do ensino básico do 1º ciclo. 

 

A associação não está obrigada a possuir uma contabilidade organizada e, por 

isso, está isenta das obrigações fiscais e declarativas previstas. 
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Por contacto com o Contabilista Certificado da associação, foi-nos informado 

que apenas iniciou as suas funções em 2020 e que o anterior Contabilista nomeado 

não entregou a documentação contabilística necessária relativa aos anos transactos. 

Assim, apenas foi entregue ao signatário o Balanço e a Demonstração de Resultados de 

2020 (Janeiro a Outubro): 

1. O Balanço elaborado não corresponde à real situação patrimonial da 

sociedade, uma vez que não foi integrado o activo, passivo e capital próprio 

de 2019 e anos anteriores (a título de exemplo, a sociedade é proprietária 

dos bens indicados no Inventário junto com este relatório que 

supostamente deveriam estar registados na rúbrica Activo Fixo Tangível, o 

que não se verifica); 

2. A Demonstração de Resultados evidencia que a associação exerceu uma 

actividade deficitária nesse ano, em que as receitas obtidas não foram 

suficientes para suportar os seus custos de funcionamento, conforme se 

verifica no quadro seguinte: 

Rubricas 2020 

Vendas e serviços prestados 39 884,07 € 

Subsídios à exploração 5 446,00 € 

Custo das mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas 

-5 938,18 € 

Fornecimentos e serviços externos -947,07 € 

Gastos com pessoal -39 544,82 € 

Resultado Operacional -1 100,00 € 

Resultado antes de impostos -1 100,00 € 

Resultado Líquido do Período -1 100,00 € 

 

Conforme acima informado, a associação recebia dois subsídios do Município 

de Vizela em cada ano lectivo. A acrescer a este valor, recebia também uma 

mensalidade por aluno para a frequência das actividades complementares e de 

prolongamento e do ATL, e ainda, as quotas dos encarregados de educação/sócios. 

Ao longo dos últimos anos, a associação confrontou-se com uma constante 

diminuição no número de alunos e, com isso, um agravamento e redução do seu 
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volume de negócios, sentindo grandes dificuldades em cumprir com as suas 

obrigações. 

Para fazer face às suas despesas, desenvolveu vários eventos e festas para 

angariação de verbas e valores junto dos pais, sócios e comunidade. Tal veio a 

concretizar-se até meados de Março de 2020, quando o Governo tomou medidas de 

encerramento temporário das escolas face à pandemia provocada pelo vírus Covid-19. 

Desde então, e face ao estado de pandemia em que vivemos, a associação ficou 

impossibilitada de organizar os referidos eventos e diminuiu drasticamente a sua 

receita mensal, uma vez que os alunos ficaram em casa ou deixaram de usufruir de 

actividades extracurriculares e do ATL. Isto tudo em conjunto, culminou na 

incapacidade de gerar a receita necessária para continuar em pleno funcionamento. 

A acrescer a estes problemas, os órgãos sociais eleitos para o ano lectivo 

2019/2020 cessaram as suas funções em 29 de Setembro de 2020, não tendo sido 

eleitos novos órgãos sociais, uma vez que não foi apresentada nenhuma lista, ou seja, 

desde então que a associação não tinha representantes legais. 

Perante estes obstáculos e não se vislumbrando uma resolução dos problemas 

existentes na associação, o Município de Vizela revogou todos os contratos e 

protocolos de colaboração celebrados e assumiu a exploração do estabelecimento 

escolar a partir de 30 de Setembro de 2020. 

Com isto, e sem grandes perspectivas de melhorias ou de recuperação, a 

associação tomou a decisão de cessar a sua actividade e proceder ao despedimento 

colectivo das suas trabalhadoras (à data, eram 3), com efeitos a partir do dia 30 de 

Outubro de 2020.  

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

O signatário não pode emitir um parecer quanto ao estado da contabilidade, 

nomeadamente se a mesma reflecte uma imagem verdadeira e apropriada da sua 

situação patrimonial e financeira, pelas razões supra expostas. 
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IV – Perspectivas futuras (alínea c) do nº 1 do artigo 155º do C.I.R.E.) 

A associação não tem trabalhadores ao seu serviço desde 31 de Outubro de 

2020 nem estabelecimento onde possa exercer o seu escopo social, o que, por si, 

evidencia a falta de vontade 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 instituição, reportando-o à data da declaração 

de insolvência em 18 de Maio de 2021, bem como deliberar pelo encerramento do 

processo por insuficiência da massa insolvente (os bens inventariados têm um valor 

diminuto). 

Apesar do diminuto valor dos bens inventariados, propõem-se a sua venda e 

que o produto obtido seja utilizado para pagar/amortizar as dívidas da massa 

insolvente. 

Castelões, 15 de Julho de 2021 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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Relação dos bens e direitos passíveis de integrarem a massa 

insolvente: 

Verba Descrição da Verba Valor 

1 

* 1 máquina de lavar roupa da marca THOR, modelo TL2 800 
* 1 máquina de secar roupa da marca INDESIT, modelo IDV 75 
* 1 impressora da marca EPSON XP-225, modelo C462Q 
* 1 Computador portátil da marca LENOVO V130-15KB, modelo 81 HN 

300,00 €  

Total dos bens 300,00 €  

 

Os bens acima identificados encontram-se na sede da Associação, sito na Escola Básica 

1 e do Jardim de Infância de Torre Tagilde, concelho de Vizela. 

Castelões, 15 de Julho de 2021 

O Administrador da Insolvência 

 Nuno Oliveira da Silva 



COMPROVATIVO DE ENTREGA DE PEÇA PROCESSUAL

REFª: 39484141

Data e Hora de entrega (Hora Legal):

15 de julho de 2021, 18:43:19

Nos termos do art.º 148.º nº 6 do C.P.C. 

ATENÇÃO

"A parte que apresente peça processual por  transmissão electrónica de dados fica dispensada
de oferecer os respectivos duplicados ou cópias, bem como as cópias dos documentos."

(a hora legal é obtida directamente do servidor do Observatório Astronómico de Lisboa, através de sincronização automática)

CARACTERIZAÇÃO

Tribunal Competente:

Nº Processo:

Guimarães - Tribunal Judicial da Comarca de Braga

2136/21.5T8GMRUnidade Orgânica: Juízo de Comércio de Guimarães - 
Juiz 3

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


	20210715 - Assoc Pais Torre Tagilde - Principal - Relatorio artigo 155 - Form
	20210715 - Assoc Pais Torre Tagilde - Principal - Relatorio artigo 155
	20210715 - Assoc Pais Torre Tagilde - Principal - Relatorio artigo 155 - Envio



