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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 do Juízo de Comércio de 

Guimarães, da Comarca de Braga 

 
Juiz 3 
Processo nº 5976/17.6T8GMR 

V/Referência:  
Data: 

Insolvência de “DETIPIN – Comércio de Vestuário, 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 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, 24 de janeiro de 2018 
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I – Identificação do Devedor 

“Detipin - Comércio de Vestuário, Unipessoal, Lda.”, sociedade 

comercial unipessoal por quotas, com sede na Travessa Dr. Maximinos de Matos, n.º 58, 

na freguesia e concelho de Fafe, com o NIPC 500 391 874, tendo por objecto social o 

comércio de fazendas, malhas, miudezas e confecções. 

A sociedade, constituída em 18 de Março de 1966, encontra-se matriculada na 

Conservatória do Registo Predial/Comercial de Fafe sob o número 500391874 

(corresponde à anterior matrícula nº 1015/19930318 desta mesma conservatória) e tem 

actualmente a seguinte estrutura societária: 

Sócios Valor da Quota 
Valer2Anos, SGPS, S.A.1 275.000,00 € 

Total 275.000,00 € 
 

Os órgãos sociais da sociedade foram-se alterando ao longo dos anos: 

a) Entre 31 de Dezembro de 1997 e 29 de Fevereiro de 2008: a gerência esteve 

entregue a José Albertino Silva e José Manuel Gonçalves Pinto; 

b) Mandato de 2008 a 2011: conselho de Administração composto por José 

Manuel Gonçalves Pinto, José Guilherme Barros Silva e Gaspar Alberto 

Barros Silva, sendo que estes dois últimos renunciaram em 02/01/2011; 

c) Após 18 de Janeiro de 2011: conselho de Administração composto por José 

Manuel Gonçalves Pinto e Sónia Patrícia Pinto Moreira, sendo que esta 

renunciou em 10 de Julho de 2015; 

d) Desde 02 de Fevereiro de 2015, a gerência da sociedade está atribuída em 

exclusivo a José Manuel Gonçalves Pinto2. 

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente. 
 

Código de Acesso à Certidão Permanente: 6285-2444-8469 

                                                        
1 NIPC: 508 009 960, com sede na Travessa Dr. Maximino de Matos, nº 58, em Fafe 
2 A morada actual do gerente da sociedade é: Travessa da Pegadinha, nº 93, em Fafe (4820-313) 
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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.) 

A sociedade dedica-se ao comércio de fazendas, malhas, miudezas e confecções, 

explorando várias lojas multimarca, denominadas de lojas “Clip”. Estas lojas 

localizavam-se especialmente em centros comerciais e dedicavam-se à venda de roupas e 

outros de várias marcas nacionais e internacionais. 

Face ao insucesso neste mercado, a sociedade encerrou as últimas lojas no 

decorrer do ano de 2014, sendo que desde então não exerce qualquer tipo de actividade. 

 

De acordo com a gerência da sociedade, “a Detipin foi constituída com a 

finalidade de abrir lojas de franquia. Mais tarde e para não ficar pendente das marcas, 

fez um projecto de lojas multimarca chamadas Clip para diminuir o risco do negócio. 

Como a empresa já tinha bastante tempo de experiência no negócio de retalho, decidiu 

fazer alguns investimentos, que correram muito mal, nas empresas No Season, Dom 

Amostras e Pulsar do Mundo. A estratégia era ter uma marca própria para vender nas 

suas lojas Clip, como também no canal multimarca a clientes como por exemplo, o El 

Corte Inglês, Marques Soares e outros, quer em Portugal quer em Espanha. Devido à 

falta de experiência em fabrico próprio, esta área de negócio foi fatal para a Detipin. 

Pois além deste negócio ter sido péssimo, em 2010 com a queda das vendas em geral e 

da margem, motivado pela queda do consumo e também pelo fato do mercado ter ficado 

mais activo nas promoções/saldos, originou ao encerramento gradual das empresas e 

das lojas. Infelizmente, não foi possível dar continuidade ao negócio pois todos os 

recursos que eu tinha foram colocados na empresa” 

 

Observemos a informação contabilística disponível para os exercícios de 2014 a 

2016, a qual sustenta a explicação apresentada pela sociedade insolvente para as razões 

que a conduziram à actual situação de insolvência: 

Rubricas 2014 2015 Variação 2015/2014 2016 Variação 2016/2015 Variação 2016/2014 
Vendas e serviços prestados 192 283,45 € 0,00 € -192 283,45 € -100,00% 0,00 € 0,00 €   -192 283,45 € -100,00% 
Subsídios à exploração 2 467,75 € 0,00 € -2 467,75 € -100,00% 0,00 € 0,00 €   -2 467,75 € -100,00% 
CMVeMC 180 308,83 € 0,00 € -180 308,83 € -100,00% 0,00 € 0,00 €   -180 308,83 € -100,00% 
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Rubricas 2014 2015 Variação 2015/2014 2016 Variação 2016/2015 Variação 2016/2014 
Fornecimentos e serviços externos 79 683,77 € 2 722,98 € -76 960,79 € -96,58% 1 216,10 € -1 506,88 € -55,34% -78 467,67 € -98,47% 
Gastos com pessoal 149 812,32 € 0,00 € -149 812,32 € -100,00% 0,00 € 0,00 €   -149 812,32 € -100,00% 
Outras imparidades/Imparidades 0,00 € 483 347,00 € 483 347,00 € #DIV/0! 0,00 € -483 347,00 € -100,00% 0,00 €   
Outros rendimentos e ganhos 302 928,31 € 0,00 € -302 928,31 € -100,00% 54,53 € 54,53 € #DIV/0! -302 873,78 € -99,98% 
Outros gastos e perdas 883 071,60 € 103 603,91 € -779 467,69 € -88,27% 247,75 € -103 356,16 € -99,76% -882 823,85 € -99,97% 
Resultado Operacional -821 027,26 € -589 673,89 € 231 353,37 € -28,18% -1 409,32 € 588 264,57 € -99,76% 819 617,94 € -99,83% 
Resultado antes de impostos -937 220,66 € -589 673,89 € 347 546,77 € -37,08% -1 409,32 € 588 264,57 € -99,76% 935 811,34 € -99,85% 
Resultado Líquido do Período -937 220,66 € -591 461,43 € 345 759,23 € -36,89% -1 409,32 € 590 052,11 € -99,76% 935 811,34 € -99,85% 
Activo 1 593 661,84 € 1 010 579,35 € -583 082,49 € -36,59% 1 009 402,05 € -1 177,30 € -0,12% -584 259,79 € -36,66% 
     Activos intangíveis 30 000,00 € 0,00 € -30 000,00 € -100,00% 0,00 € 0,00 €   -30 000,00 € -100,00% 
     Participações financeiras 13 500,00 € 0,00 € -13 500,00 € -100,00% 0,00 € 0,00 €   -13 500,00 € -100,00% 
     Outros activos financeiros 480 004,32 € 0,00 € -480 004,32 € -100,00% 0,00 € 0,00 €   -480 004,32 € -100,00% 
     Activos por impostos diferidos 37 288,68 € 0,00 € -37 288,68 € -100,00% 0,00 € 0,00 €   -37 288,68 € -100,00% 
     Investimentos financeiros 0,00 € 10 157,32 € 10 157,32 € #DIV/0! 10 157,32 € 0,00 €   10 157,32 € #DIV/0! 
     Clientes 3 200,41 € 18 427,78 € 15 227,37 € 475,79% 18 427,78 € 0,00 €   15 227,37 € 475,79% 
    Estado e outros Entes Públicos 84 959,97 € 50 439,08 € -34 520,89 € -40,63% 50 471,81 € 32,73 € 0,06% -34 488,16 € -40,59% 
     Outras contas a receber 944 582,31 € 931 555,17 € -13 027,14 € -1,38%   -931 555,17 € -100,00% -944 582,31 € -100,00% 
     Outros activos correntes 0,00 € 0,00 € 0,00 €   930 345,14 € 930 345,14 € #DIV/0! 930 345,14 € #DIV/0! 
     Caixa e depósitos bancários 126,15 € 0,00 € -126,15 € -100,00% 0,00 € 0,00 €   -126,15 € -100,00% 
Passivo 5 986 078,08 € 5 994 457,02 € 8 378,94 € 0,14% 5 994 689,04 € 232,02 € 0,00% 8 610,96 € 0,14% 
    Financiamentos obtidos 4 782 251,70 € 5 025 643,05 € 243 391,35 € 5,09% 5 031 255,89 € 5 612,84 € 0,11% 249 004,19 € 5,21% 
    Fornecedores 847 361,96 € 843 598,58 € -3 763,38 € -0,44% 839 138,61 € -4 459,97 € -0,53% -8 223,35 € -0,97% 
   Financiamentos obtidos 295 761,85 € 95,94 € -295 665,91 € -99,97% 0,00 € -95,94 € -100,00% -295 761,85 € -100,00% 
     Outras contas a pagar 60 702,57 € 125 119,45 € 64 416,88 € 106,12% 0,00 € -125 119,45 € -100,00% -60 702,57 € -100,00% 
    Outros passivos correntes 0,00 € 0,00 € 0,00 €   124 294,54 € 124 294,54 € #DIV/0! 124 294,54 € #DIV/0! 
Capital Próprio -4 392 416,24 € -4 983 877,67 € -591 461,43 € 13,47% -4 985 286,99 € -1 409,32 € 0,03% -592 870,75 € 13,50% 
    Reservas 1 032 258,20 € 1 032 258,20 € 0,00 €   1 032 258,20 € 0,00 €   0,00 €   
    Resultados transitados -4 762 453,78 € -5 699 674,44 € -937 220,66 € 19,68% -6 291 135,87 € -591 461,43 € 10,38% -1 528 682,09 € 32,10% 
    Outras variações no capital próprio 7 1 -6 -85,71% 1 0   -6 -85,71% 

 

Para o ano de 2017 (até Setembro), os resultados obtidos demonstram a sua 

“inactividade”: 

a) Volume de negócios: nulo 

b) Fornecimentos e Serviços Externos: Euros 185,58 

c) Outros gastos e perdas: Euros 93,34 

 

Como se verifica pelo quadro anterior, desde pelo menos o ano de 2015 (e para o 

período objecto de análise) que a sociedade apresenta um volume de negócios nulo e 
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suporta apenas custos com o funcionamento da sociedade, acumulando avultados 

prejuízos - os resultados transitados até 2016 (inclusive) ascenderam a mais de 3 

milhões de Euros negativos. 

 É possível também verificar que a sociedade apresenta um capital próprio 

negativo de Euros 4.985.286,99 em 2016, o que demonstra que a sociedade se encontra 

em falência técnica. 

Apesar de a sócia e o gerente da sociedade insolvente a terem financiado em 

montantes avultados (de acordo com a contabilidade da sociedade, a sócia “Valer2Anos, 

SGPS, S.A.” injectou mais de Euros 600.000,00 e o gerente José Manuel Gonçalves Pinto 

mais de 2.2 milhões de Euros!), o certo é que tal não se mostrou suficiente para alterar a 

situação deficitária em que a sociedade exercia a sua actividade. 

Perante o insucesso em gerar uma actividade lucrativa, a gerência tomou a decisão 

de encerrar a sua actividade, sendo que para efeitos de IVA este encerramento foi 

reportado à data de 31 de Março de 2017. 

III – Estado da contabilidade do devedor (alínea b) do nº 1 do artigo 155º do 

C.I.R.E.) 

A contabilidade da sociedade encontra-se processada até Setembro de 2017, tendo 

sido cumpridas as obrigações declarativas daí emergentes. 

Pelos documentos disponíveis, tudo indicia que a contabilidade da sociedade 

reflecte uma imagem verdadeira e apropriada da sua situação patrimonial e financeira. 

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 o ano de 2015 que não se dedica ao seu escopo social, tendo inclusivamente em 

31 de Março de 2017 cessado a sua actividade para efeitos de IVA. 

Acresce que, de acordo com a gerência da sociedade, não há interesse em propor 

aos credores um plano de recuperação que preveja a manutenção da sua actividade, uma 

vez que entende não ter capacidade para solver as suas dívidas. 
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Perante o que acima foi referido, deverão os credores deliberar no sentido do 

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

sentença de declaração de insolvência, em 04 de Dezembro de 2017, bem como deliberar 

o encerramento do processo de insolvência por insuficiência da massa insolvente (os 

bens inventariados têm um valor diminuto). 

Castelões, 24 de Janeiro de 2018 

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 
Participação social na sociedade “Dom Amostras – Comércio de Vestuário, 
Lda.”, com o NIPC 506 378 977, com capital social de Euros 5.000,00; 
Quota no valor nominal de Euros 4.500,00 

a) 

2 
Participação social na sociedade “No Season – Representações Têxteis, 
Lda.”, com o NIPC 506 386 058, com capital social de Euros 5.000,00; 
Quotas no valor nominal de Euros 3.250,00 e Euros 1.250,00 

b) 

3 
Participação social na sociedade “Pulsar do Mundo – Indústria e Confecção, 
Lda.”, com o NIPC 508 499 976, com capital social de Euros 5.000,00; 
Quota no valor nominal de Euros 4.500,00 

c) 

Total dos bens 0,00 €  

a) Declarada insolvente em 08/06/2011 no âmbito do processo de insolvência nº 

336/11.5TYVNG do 1º Juízo do Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia; 

Procedimento Administrativo Oficioso de Dissolução/Liquidação nº 603/2015, com 

decisão proferida em 09/11/2015. 

b) Declarada insolvente em 19/07/2011 no âmbito do processo de insolvência nº 

658/11.5TYVNG do 2º Juízo do Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia; 

Anúncio de Encerramento datado de 22/02/2016, por insuficiência da massa 

insolvente. 

c) Dissolução e Encerramento da Liquidação, pelo depositário José Manuel Gonçalves 

Pinto, com contas aprovadas em 23/10/2017. 

Castelões, 24 de Janeiro de 2018 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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