
1/16

REFª: 29163703

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR
- 155º CIRE

CARACTERIZAÇÃO

Tribunal Competente:

Nº Processo:

Amarante - Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este

521/18.9T8AMTUnidade Orgânica: Juízo de Comércio de Amarante - 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

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. 29163703
Pág. 1/1



2/16

 

1 | P á g i n a  

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 do Porto Este – Juízo 

de Comércio de Amarante 

 

Juiz 3 

Processo nº 521/18.9T8AMT 

V/Referência:  

Data: 

Insolvência de “Fabicat – Calçados 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, 17 de maio de 2018 
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I – Identificação do Devedor 

“Fabicat – Calçados Unipessoal, Lda.”, sociedade comercial unipessoal 

por quotas, com sede em Cruzes, Barrosas (Rua de Santa Maria, nº 819), freguesia de 

Idães, concelho de Felgueiras, com o NIPC 507 254 406, tem por objecto social o fabrico, 

acabamento, distribuição e comercialização, importação e exportação de artigos de 

calçado. 

A sociedade, constituída em 19 de Maio de 2005, encontra-se matriculada na 

Conservatória do Registo Predial/Comercial de Felgueiras sob o número 507254406 

(corresponde à anterior matrícula nº 3157/20050519 desta mesma conservatória) e tem 

actualmente a seguinte estrutura societária: 

Sócio Valor da Quota 

Alberto Manuel Magalhães Veloso 5.000,00 € 

Total 5.000,00 € 

 

A gerência da sociedade está atribuída ao sócio Alberto Manuel Magalhães 

Veloso desde 02 de Novembro de 2009 (entre a sua constituição e 02/11/2009 esteve 

entregue também a Lurdes do Céu Magalhães Veloso). 

 

Código de Acesso à Certidão Permanente: 4882-1261-1435 

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 situa-se na Zona Industrial de Lustosa, 

na freguesia de Lustosa, concelho de Lousada. A sociedade ocupa o imóvel a título 

gratuito, uma vez que o contrato de arrendamento do mesmo foi celebrado com uma 

sociedade especialmente relacionada com a insolvente, com a denominação de 

“Velcalçados, S.A.”, NIPC 513 065 970. 
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O objecto social da sociedade insolvente está inserido no sector do calçado, sendo 

que a sociedade prestava essencialmente serviços a outras entidades. Desde Abril de 2014 

que laborava (quase) em exclusivo para a sociedade “Velcalçados, S.A.”. 

A sociedade “Velcalçados” foi constituía em 09 de Abril de 2014, tem o 

mesmo objecto, sede e órgãos sociais e opera no mesmo estabelecimento que a 

insolvente. Alegadamente, esta sociedade foi constituída para potenciar a actividade da 

insolvente e era responsável pela parte comercial e venda dos produtos junto do cliente 

final (conforme é referido na petição inicial deste processo). 

 

Observemos a informação contabilística disponível da sociedade insolvente para 

os exercícios de 2015 a 2017: 

Rubricas 2015 2016 Variação 2016/2015 2017 Variação 2017/2016 Variação 2017/2015 

Vendas e serviços prestados 431 042,10 € 385 887,19 € -45 154,91 € -10,48% 0,00 € -385 887,19 € -100,00% -431 042,10€ -100,00% 

Variação inventários de produção 245 780,85 € -28 918,46 € -274 699,31 € -111,77%   28 918,46 € -100,00% -245 780,85€ -100,00% 

CMVeMC 57 941,99 € 33 597,89 € -24 344,10 € -42,01% 3 096,21 € -30 501,68 € -90,78% -54 845,78 € -94,66% 

Fornecimentos e serviços externos 116 679,28 € 49 733,58 € -66 945,70 € -57,38% 12 081,86 € -37 651,72 € -75,71% -104 597,42€ -89,65% 

Gastos com pessoal 313 981,28 € 319 075,63 € 5 094,35 € 1,62% 264 680,70 € -54 394,93 € -17,05% -49 300,58 € -15,70% 

Outros rendimentos e ganhos 6,87 € 0,46 € -6,41 € -93,30% 1 512,97 € 1 512,51 € 328806,52% 1 506,10 € 21922,85% 

Outros gastos e perdas 15,76 € 3 340,83 € 3 325,07 € 21098,16%           

Resultado Operacional 166 451,91 € -65 534,08 € -231 985,99 € -139,37%           

Resultado antes de impostos 166 420,16 € -65 543,49 € -231 963,65 € -139,38%           

Resultado Líquido do Período 129 575,63 € -65 543,49 € -195 119,12 € -150,58%           

Activo 1 470 668,39 € 1 281 740,10 € -188 928,29 € -12,85%           

     Activos fixos tangíveis 45 371,74 € 28 846,40 € -16 525,34 € -36,42%           

     Activos intangíveis 704,49 € 1 413,14 € 708,65 € 100,59%           

     Inventários 313 032,14 € 253 150,26 € -59 881,88 € -19,13%           

     Clientes 137 703,82 € 151 367,20 € 13 663,38 € 9,92%           

    Estado e outros Entes Públicos 137 065,61 € 138 847,85 € 1 782,24 € 1,30%           

    Outras contas a receber 356 240,54 € 368 119,77 € 11 879,23 € 3,33%           

     Diferimentos 250 968,90 € 229 205,94 € -21 762,96 € -8,67%           

     Activos financeiros p/negociação 0,00 € 500,00 € 500,00 € #DIV/0!           

     Outros activos financeiros 547,01 € 47,01 € -500,00 € -91,41%           

     Caixa e depósitos bancários 229 034,14 € 110 242,53 € -118 791,61 € -51,87%           

Passivo 1 252 184,42 € 1 128 799,62 € -123 384,80 € -9,85%           

    Fornecedores 135 229,15 € 129 494,02 € -5 735,13 € -4,24%           

    Estado e outros Entes Públicos 647 250,93 € 830 624,40 € 183 373,47 € 28,33%           

   Financiamentos obtidos 291 708,75 € 14 490,12 € -277 218,63 € -95,03%           

    Outras contas a pagar 18 364,05 € 0,00 €  -18 364,05 € -100,00%           
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Rubricas 2015 2016 Variação 2016/2015 2017 Variação 2017/2016 Variação 2017/2015 

     Diferimentos 159 631,54 € 153 861,17 € -5 770,37 € -3,61%           

    Outros passivos financeiros 0,00 € 329,91 € 329,91 € #DIV/0!           

Capital Próprio 218 483,97 € 152 940,48 € -65 543,49 € -30,00%           

    Resultados transitados 83 908,34 € 213 483,97 € 129 575,63 € 154,43%           

Trabalhadores 30 28 -2 -6,67%           

 

Como se pode verificar pelo quadro anterior, aparentemente, a sociedade exerceu 

uma actividade lucrativa no ano de 2015, no entanto, este resultado é influenciado 

essencialmente pela variação positiva nos inventários de produção da sociedade em mais 

de Euros 245.000,00. 

No ano seguinte os resultados obtidos foram catastróficos: a sociedade apresentou 

um resultado líquido do exercício negativo de Euros 65.543,49, sendo patente que o 

volume de negócios obtido não foi suficiente para suportar os seus custos de 

funcionamento. 

Contudo, este resultado contabilístico, na opinião do signatário, não é real nem 

traduz a actividade desenvolvida pela sociedade insolvente durante o exercício de 2016. 

Com efeito, constata-se que o volume de negócios da sociedade insolvente relativo 

ao exercício de 2016 corresponde apenas a facturas emitidas até ao final do mês de Julho 

de 2016 e todas elas em nome do cliente “Velcalçados”. A informação constante do portal 

e-fatura relativa a 2016 é a seguinte: 

Ano/Mês 
Nº Faturas 

Entregues 
Base IVA Valor Total 

2016-01 16 301.999,65 € 69.459,93 € 371.459,58 € 

2016-02 4 49.010,50 € 11.272,42 € 60.282,92 € 

2016-03 4 10.339,50 € 2.378,10 € 12.717,60 € 

2016-07 2 46.300,50 € 10.649,12 € 56.949,62 € 

    407.650,15 € 93.759,57 € 501.409,72 € 

 

Assim, e aparentemente, para os meses de Abril a Junho e Agosto a Dezembro de 

2016 a sociedade insolvente não prestou serviços nem vendeu mercadorias/produtos. 

Esta situação é completamente irrealista pois a sociedade insolvente continuou 

durante todo o ano de 2016 a suportar custos (remunerações e encargos para a segurança 

social) com os seus trabalhadores. 

 



6/16

Insolvência de “Fabicat – Calçados Unipessoal, Lda.” 

Relatório (artigo 155º do C.I.R.E.) 

Processo nº 521/18.9T8AMT da Comarca do Porto Este – Juízo de Comércio de Amarante – Juiz 3 

Página | 4  

 

Para o ano de 2017, apesar de ainda não ter sido entregue a Informação 

Empresarial Simplificada (IES) que permite completar o quadro acima, pode-se constatar 

que a sociedade não registou qualquer venda e/ou prestação de serviço, continuando a 

suportar todos os custos com os seus trabalhadores. 

Pela consulta de todas as declarações periódicas de IVA submetidas pela 

sociedade insolvente relativas a todo o exercício de 2017, verifica-se que em todas elas, 

o valor constante das “Transmissões de bens e prestações de serviços em que liquidou 

imposto” é nulo. Esta informação é coincidente com a constante no portal e-fatura, onde 

não se encontra registada qualquer factura emitida pela sociedade insolvente. 

O mesmo sucede no ano de 2018 (até pelo menos Março), em que a sociedade 

insolvente não apresenta qualquer volume de negócios, mas continua a suportar gastos 

com os seus trabalhadores (no montante de Euros 62.719,94). 

 

É incompreensível como uma sociedade está mais de um ano e oito meses sem 

facturar qualquer venda e/ou serviço prestado, mantendo-se em actividade com pelo 

menos vinte e cinco trabalhadores no activo. 

 

Quando questionada a sociedade insolvente sobre o motivo para não haver 

facturação desde Agosto de 2016, a explicação verbal apresentada foi que, face à 

existência de dívidas perante a Autoridade Tributária, havia receio de que fossem 

penhorados os valores facturados aos clientes o que, a acontecer, deixariam a sociedade 

insolvente sem meios financeiros para honrar os seus compromissos, nomeadamente o 

pagamento dos salários aos seus trabalhadores. Foi ainda dada a informação de que o 

pagamento dos salários aos trabalhadores era realizado pela sociedade Velcalçados. 

 

Toda esta situação é manifestamente irregular e indicia um comportamento lesivo 

da sociedade insolvente. 

Desde logo, assiste-se ao exercício de uma actividade produtiva pela sociedade 

insolvente que não se encontra contabilisticamente reflectida: como quantificar as vendas 

e os serviços prestados pela sociedade insolvente à sociedade Velcalçados? 
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Mesmo que estivéssemos num cenário de cedência de mão de obra pela sociedade 

insolvente à sociedade “Velcalçados”, o preço dessa cedência deveria corresponder, no 

mínimo, ao custo integral dessa mão de obra. Tal também não aconteceu, pois pela análise 

das reclamações de créditos constata-se o acumular de dívidas associadas aos encargos 

que a sociedade insolvente suportou com os seus trabalhadores: há o acumular de dívidas 

relativas às retenções na fonte de IRS bem como das contribuições para a Segurança 

Social. 

Pelas reclamações de créditos apresentadas pelas entidades públicas, verifica-se 

que a sociedade está actualmente em incumprimento no pagamento dos seguintes 

tributos: 

a) Segurança Social - contribuições dos seguintes períodos: 

i. 2006 – Março a Junho 

ii. 2007 – Abril a Agosto, Outubro a Dezembro 

iii. 2008 – Janeiro a Agosto, Novembro e Dezembro 

iv. 2009 – Janeiro a Novembro 

v. 2010 – Maio a Dezembro 

vi. 2011 – Todos os meses 

vii. 2012 – Janeiro a Outubro, Dezembro 

viii. 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 – Todos os meses 

ix. 2018 – Janeiro e Fevereiro 

b) Fazenda Nacional:  

i. IRS – Dezembro de 2013; Março a Maio, Julho a Dezembro de 2014; 

Janeiro, Julho a Dezembro de 2015; Todos os meses de 2016 e de 

2017; Janeiro e Fevereiro de 2018 

ii. IVA – Novembro de 2013; Junho a Dezembro de 2014; Janeiro e 

Dezembro de 2015; Janeiro a Março e Julho de 2016 

iii. IRC de 2014, 2015 e 2016 

iv. IUC de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 
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É, pois, manifesto que a sociedade insolvente, desde pelo menos Agosto de 

2016, vem exercendo uma actividade em proveito de terceiros e com prejuízo 

próprio, ocultando, de forma deliberada, os seus rendimentos. 

 

Menciona-se ainda que a sociedade insolvente intentou um Processo Especial de 

Revitalização1 em Abril de 2015, com o intuito de ser aprovado um plano de recuperação 

para pagamento das suas dívidas vencidas no momento. Tal plano foi aprovado e 

homologado por decisão de Setembro de 2015. De acordo com a informação prestada, a 

sociedade cumpriu parcialmente com o estipulado no plano de pagamentos. 

Face à impossibilidade de cumprir com as suas obrigações, uma vez que não 

dispõe de disponibilidades financeiras para tal, e sem capacidade para laboral 

eficientemente, a sociedade decidiu apresentar-se à insolvência em Abril de 2018. 

Considerando o que atrás foi exposto, promoveu-se o encerramento antecipado do 

estabelecimento da sociedade insolvente, reportando-o ao dia 17 de Abril de 2018, nos 

termos do artigo 157º do CIRE, fazendo-se cessar os contractos de trabalho de todos os 

colaboradores que à data mantinham vínculo contratual. 

 

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 Março de 2018, 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. 

Ora, de acordo com o balancete disponibilizado de Março de 2018, verifica-se 

a existência de saldos devedores nas seguintes contas que são incompatíveis com a 

realidade patrimonial da sociedade: 

a) Mercadorias: Euros 32.399,38 

                                                        
1 O Processo Especial de Revitalização correu termos sob o nº 566/15.0T8AMT da Comarca do Porto 

Este – Instância Central de Amarante – Secção de Comércio – J2 
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b) Matérias-primas: Euros 13.114,07 

c) Produtos acabados: Euros 240.036,19 

 

Contabilisticamente, estes valores traduzem o valor do stock de mercadorias, de 

produtos acabados e de matérias-primas. No dia em que se procedeu ao encerramento do 

estabelecimento da sociedade insolvente – 17 de Abril de 2018 – não foi encontrado 

qualquer stock que justificasse os valores acima referidos, conforme se pode constatar 

pelo inventário anexo a este relatório. 

Note-se que o valor dos inventários à data de 31 de Dezembro de 2016 ascendia a 

Euros 253.150,26 (soma do valor das matérias-primas e dos produtos acabados atrás 

indicados). É evidente que não tendo a sociedade insolvente emitido qualquer factura de 

venda desde Agosto de 2016, contabilisticamente o valor do stock tem de se manter 

inalterado até à data… 

É convicção do signatário que parte do valor não facturado pela sociedade desde 

Agosto de 2016 incorpora o valor daqueles stocks. 

Existem outros saldos devedores na contabilidade da sociedade insolvente que 

ainda se está a tentar esclarecer a sua origem e da sua veracidade. A título de exemplo: 

a) Saldo do cliente “Velcalçados”: Euros 108.835,45 

b) Saldos de “Outros devedores”: 

a. Fábio Gabriel Veloso2: Euros 66.748,02 

b. Alberto Manuel Magalhães Veloso3: Euros 298.588,10 

 

IV – Informações complementares  

O signatário vem ainda prestar as seguintes informações solicitadas na sentença 

de declaração de insolvência proferida: 

1. Dimensão da empresa enquanto sociedade activa: 

                                                        
2 Filho do gerente da sociedade insolvente 
3 Gerente da sociedade insolvente 
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a. A sociedade é uma pequena empresa, porquanto à data da declaração de 

insolvência empregava vinte e cinco trabalhadores; 

b. Em 2014 a média de trabalhadores era de 30 e em 2015 de 28. 

c. Em termos de volume de negócios, os dados desde 2014 são os seguintes: 

Rubricas 2014 2015 2016 2017 
Março de 

2018 

Vendas e serviços prestados 897.312,66 € 431.042,10 € 385.887,19 € 0,00 € 0,00 € 

 

2. Activos existentes nos seis meses que precederam a instauração do 

processo compaginados com os actualmente existentes: 

a. Actualmente, a sociedade é titular dos bens que constam no Inventário junto 

pelo signatário com este relatório; 

b. Uma vez que não existe facturação quanto a vendas e/ou serviços prestados 

nos últimos seis meses, não há qualquer variação nos créditos detidos sobre 

terceiros; 

c. À data de 31 de Dezembro de 2016, as dívidas dos clientes ascendiam a Euros 

151.367,20. À data de 31 de Março de 2018 este valor passou para Euros 

150.389,45, dos quais Euros 108.835,45 correspondem à dívida do cliente 

“Velcalçados”. 

d. Não há facturas que demonstrem a alienação de bens pela sociedade nos 

últimos 18 meses. 

3. Adequação (quantidade e valor) dos activos actualmente existentes, 

tendo em consideração a dimensão da empresa: 

a. A sociedade laborava com as máquinas que constam no Inventário; 

b. O signatário entende que as máquinas existentes no local (mais de 30) são 

adequadas à dimensão da empresa e à sua estrutura produtiva. 

4. Eventuais causas de um diminuto activo e apuramento da eventual 

deslocação dos activos para entes societários diversos: 

a. Como se referiu, a sociedade insolvente desde o início do ano de 2016 que 

trabalha em exclusivo para a sociedade “Velcalçados”. 
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b. Apesar de contabilisticamente apenas existirem facturas emitidas até Julho de 

2016, tudo indica que até ao encerramento do seu estabelecimento a sociedade 

insolvente continuou, de forma exclusiva, a trabalhar para a sociedade 

“Velcalçados”, desconhecendo-se, contudo, qual o volume total das vendas e 

dos serviços prestados que deixou de ser facturado; 

c. Também tudo indicia que o stock de mercadorias, matérias-primas e produtos 

acabados da sociedade foi utilizado em benefício da sociedade “Velcalçados”, 

não havendo, contudo, facturas que titulem a sua venda/utilização. O valor 

total dos stocks ascendia, em Março de 2018, a Euros 285.549,64. 

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

Por vontade da gerência da sociedade e do Administrador da Insolvência, 

promoveu-se o encerramento antecipado do seu estabelecimento, reportado à data de 17 

de Abril de 2018, tendo-se feito cessar os contratos de trabalho dos colaboradores da 

sociedade (naquela altura, vinte e cinco), 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 da 

ratificação da decisão do encerramento do estabelecimento da sociedade insolvente, 

e, consequentemente deliberar a liquidação do seu activo. 

Tendo em consideração o que foi relatado ao longo deste relatório, deverá ainda 

ser aberto o incidente de qualificação da insolvência. 

Castelões, 17 de Maio de 2018 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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( A r t i g o  1 5 3 º d o  C . I . R . E . )  
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Relação dos bens e direitos passíveis de integrarem a 

massa insolvente: 

A – Bens propriedade da sociedade insolvente 

Verba Descrição da Verba Valor 

1 
Mesa de reuniões de forma oval com 6 cadeira em pele, 3 móveis expositores e 1 sofá em pele de 1 
lugar 

300,00 €  

2 
2 secretárias com 1 cadeira rotativa azul, 1 armário em chapa com portas de correr, 1 armário em chapa 
com portas de correr em vidro, 1 Pc sem marca visível com teclado e rato, 1 monitor da marca PHILIPS, 
1 impressora da marca HP F2180 e 1 destruidora de papel da marca STAPLES 

200,00 €  

3 1 Máquina de coser de solas (Betolage) da marca ELETRONICA 78, nº de serie MON.COS/02  300,00 €  

4 1 Máquina de coser de solas da marca MEC-VAL, modelo CS 87, nº serie 871008, do ano de 1997 300,00 €  

5 1 Máquina de formar canos da marca EUROMACAL, nº se serie 743 250,00 €  

6 1 Máquina de acabamento de cortina de água sem marca visível 700,00 €  

7 1 Máquina escovadeira sem marca visível 50,00 €  

8 1 Máquina de enformar luvas sem marca visível, com 4 postos 150,00 €  

9 1 Máquina de contrafortes de 2 postos da marca VIFAMA V92 500,00 €  

10 1 Máquina de contrafortes de 4 postos da marca INTERNACIONAL 500,00 €  

11 1 camara a frio da marca STEMA, modelo TR 19, nº serie 5522 2 500,00 €  

12 1 Máquina de tirar forma da marca, sem marca visível de cor verde  50,00 € 

13 1 Prensa de colar solas da marca IRON FOX, modelo AS 1800, nº serie 100391 200,00 €  

14 1 Balancé de ponte da marca ATOM, modelo HSP 588, nº de serie 854 2 500,00 €  

15 1 Balancé de ponte da marca ATOM, modelo SE 25 1 200,00 €  

16 1 Máquina de igualizar da marca CAMOGA, modelo CN 412 IGU/01, nº serie 412AO687 1 000,00 €  

17 1 Máquina timbrar da marca SANTOS E PIRES, 0252 500,00 €  

18 1 Máquina vergar gaspear da marca GELMINI, nº serie 838804477 500,00 €  

19 1 Máquina facear de contrafortes da marca ELLEGI 100,00 €  

20 1 Máquina facear normal da marca ELLEGI 80,00 €  

21 1 Máquina facear da marca FAV 60,00 €  

22 1 Máquina de orlar da marca SAGITTA, modelo RP 67F3B, nº serie 675423 700,00 €  

23 1 Máquina de costura automática da marca PFAFF, nº serie 744-4B-L  500,00 €  

24 1 Máquina de costura automática da marca PFAFF 500,00 €  

25 1 Máquina de interpelar M-105 150,00 €  

26 1 Máquina de fazer golf da marca PFAFF, nº serie 744-4B-L 60,00 €  

27 1 Máquina de costura ZIG ZAG da marca PFAFF, nº serie 239888 60,00 €  



14/16

Insolvência de “Fabicat – Calçados Unipessoal, Lda.” 

Inventário (artigo 153º do C.I.R.E.) 

Processo nº 521/18.9T8AMT da Comarca do Porto Este – Juízo de Comércio de Amarante – Juiz 3 

2 | P á g i n a  

 

Verba Descrição da Verba Valor 

28 1 Máquina de costura plana da marca PFAFF, nº serie 463 60,00 €  

29 1 Máquina de costura de 2 agulhas de coluna da marca ADLER, modelo 268 FA -203S, nº serie 441120  300,00 €  

30 
1 Máquina de costura de 2 agulhas de coluna da marca GLOBAL, modelo ZJ9620-D3, nº serie 
700011020  

300,00 €  

31 1 Máquina de costura de 2 agulhas de coluna da marca PFAFF, modelo 574  600,00 €  

32 1 Máquina de costura de 1 agulha de coluna da marca PFAFF, modelo 1987 300,00 €  

33 1 Máquina de dar cola da marca RHODE, nº serie 13223  50,00 €  

34 1 Máquina de meter ganchos 80,00 €  

35 1 Máquina de meter ilhós da marca JPS 160,00 €  

36 1 Máquina de aparar da marca COLLI, modelo FGB-2 80,00 €  

37 1 Máquina de colar testeiras sem marca visível 400,00 €  

38 1 Máquina de colar fita da marca SAGITTA, modelo SCA, nº serie 1020276 100,00 €  

39 1 Máquina de lavar solas da marca IRON FOX, modelo A 180, nº serie 536899 300,00 €  

40 1 Máquina lixadeira sem marca visível de cor cinza 200,00 €  

41 1 Máquina de riscar solas da marca LEIBOCK, modelo S74-A, nº serie 1200605 300,00 €  

42 1 Máquina sifione sem marca visível 200,00 €  

43 1 forno a quente da marca ELETRÓTECNICA BC, modelo 211, nº serie 00/070/1 500,00 €  

44 1 humificador da marca ELVI 400,00 €  

45 1 transportadora da marca EUROSCARPA, de cor verde do ano de 2012, nº serie N.E.M-12 1 000,00 €  

46 1 Máquina sifione, sem marca visível  50,00 €  

47 
Cerca de 10 carrinhos com rodas de apoio, cerca 13 mesas de apoio, 3 estantes de 3 módulos, 1 estante 
de 1 módulo, 1 estante de 1 módulo e 3 passadeiras de apoio as máquinas 

520,00 €  

48 1 Máquina de contrafortes sem marca visível, avariada 100,00 €  

49 1 relógio de ponto digital 100,00 €  

50 
1 compressor da marca MATTEI, 1 depósito de ar comprimido da marca RUBETE 177, com capacidade 
para 290 litros e 1 secador de ar da marca PDE 15 

800,00 €  

51 1 compressor da marca MATTEI pequeno 400,00 €  

52 1 módulo de estantes azuis e amarelas, 1 porta paletes da marca KENTRUCK e 1 escadote em alumínio 220,00 €  

53 1 Máquina de centrar MOLINA BIANCHI 800,00 €  

54 1 Reboque da marca REBOAL, de cor laranja 200,00 €  

55 
Viatura ligeiro de mercadorias da marca FORD, modelo TRANSIT 85 T300, com a matrícula 46-46-XF, 
de Março de 2004 

2 000,00 €  

56 
Viatura ligeiro de mercadorias da marca PEUGEOT, modelo PARTNER, com a matrícula 74-47-ZX, de 
Maio de 2005 

1 250,00 €  

Total dos bens 25 680,00 € 
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Os bens acima descritos sob as verbas nº 1 a 54 encontram-se no 

estabelecimento da sociedade insolvente sito na Zona Industrial de Lustosa, na freguesia 

de Lustosa, concelho de Lousada. 

Sobre cada uma das viaturas (descritas nas verbas nº 55 e 56) encontra-se 

registada uma reserva de propriedade a favor da “Sofinloc – Instituição Financeira de 

Crédito, S.A.”. No entanto, o signatário tem na sua posse os documentos necessários 

para proceder à extinção destes registos. 

B - Bens propriedade de terceiros 

Verba Descrição da Verba Valor 

57 
Viatura ligeiro de passageiros da marca BMW, modelo 520 d, com a matrícula 99-23-UT, 
de Março de 2003 

 3 500,00 €  

Total dos bens  3 500,00 €  

A sociedade insolvente celebrou com o “Banco Santander Consumer Portugal, 

S.A.” um contrato de crédito nº 2008.013237.01 para aquisição da viatura descrita na 

verba nº 57, tendo sido registada uma reserva de propriedade sobre a referida viatura. 

De acordo com a reclamação de créditos apresentada, este contrato foi resolvido 

pelo credor em 17/03/2010, encontra-se actualmente em dívida o valor de Euros 

21.510.66, pelo que o signatário irá proceder à restituição da viatura ao Banco. 

Castelões, 17 de Maio de 2018 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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