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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 da Comarca de Braga – Juízo de 

Comércio de Guimarães 

 

Juiz 3 

Processo nº 4719/18.1T8GMR 
 

Insolvência de “Relatoxadrez 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, 5 de novembro de 2018 
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I – Identificação do Devedor 

“Relatoxadrez Unipessoal, Lda.”, sociedade comercial unipessoal por 

quotas, com sede na Rua Regedor Miguel Costa, n.º 174, R/C, freguesia de Vizela (Santo 

Adrião), concelho de Vizela, com o NIPC 513 314 970, tendo por objecto social a 

confecção de outro vestuário exterior e interior em série; confecção de têxteis-lar; 

acabamento e embalagem. 

A sociedade, constituída em 17 de Abril de 2015, encontra-se matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Vizela sob o número 513314970 e tem 

actualmente a seguinte estrutura societária: 

Sócios Valor da Quota 

Catarina Juliana Pereira Monteiro 2.500,00 € 

Total 2.500,00 € 

A gerência da sociedade está atribuída ao sócio Catarina Juliana Pereira Monteiro 

desde a sua constituição. A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente. 

Apesar de a gerente de direito ser Catarina Monteiro, a gerência de facto da 

sociedade era exercida pelo seu pai António José Ferreira Monteiro. 

 

Código de Acesso à Certidão Permanente: 5323-4733-0856 

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.) 

Até Outubro de 2017, o estabelecimento da sociedade insolvente localizava-se na 

sua sede social. A partir daquela data, localizava-se na Rua Elisa Torres Soares, nº 1021, 

Fracção T, em Caldas de Vizela. Os imóveis em causa não eram sua propriedade. 
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Pavilhão industrial a que correspondia o último estabelecimento da sociedade insolvente 

 

A sociedade insolvente dedicava-se à prestação de serviços no âmbito do sector 

da confecção de outro vestuário exterior em série. 

 

Quanto às causas que conduziram à sua actual situação de insolvência, a sociedade 

informou apenas que se deve com o decréscimo acentuado da procura dos seus serviços. 

 

Observemos a informação contabilística disponível para os exercícios de 2015 a 

2017, a qual sustenta a explicação apresentada pela insolvente: 

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

Vendas e serviços prestados 56 175,75 € 140 864,35 € 84 688,60 € 150,76% 79 708,53 € -61 155,82 € -43,41% 23 532,78 € 41,89% 

Subsídios à exploração 9 130,61 € 0,00 € -9 130,61 € -100,00% 0,00 € 0,00 €   -9 130,61 € -100,00% 

CMVeMC 1 569,29 € 4 981,60 € 3 412,31 € 217,44% 1 876,84 € -3 104,76 € -62,32% 307,55 € 19,60% 

Fornecimentos e serviços externos 8 020,87 € 8 249,81 € 228,94 € 2,85% 21 431,68 € 13 181,87 € 159,78% 13 410,81 € 167,20% 

Gastos com pessoal 47 520,62 € 137 954,06 € 90 433,44 € 190,30% 129 853,81 € -8 100,25 € -5,87% 82 333,19 € 173,26% 

Outros rendimentos e ganhos 1 875,38 € 1,26 € -1 874,12 € -99,93% 0,00 € -1,26 € -100,00% -1 875,38 € -100,00% 

Outros gastos e perdas 681,84 € 1 047,22 € 365,38 € 53,59% 963,09 € -84,13 € -8,03% 281,25 € 41,25% 

Resultado Operacional 7 887,54 € -13 074,35 € -20 961,89 € -265,76% -76 328,04 € -63 253,69 € 483,80% -84 215,58 € -1067,70% 

Resultado antes de impostos 7 374,20 € -13 227,67 € -20 601,87 € -279,38% -76 328,04 € -63 100,37 € 477,03% -83 702,24 € -1135,07% 

Resultado Líquido do Período 6 009,98 € -13 227,67 € -19 237,65 € -320,10% -76 328,04 € -63 100,37 € 477,03% -82 338,02 € -1370,02% 

Activo 48 238,17 € 88 802,50 € 40 564,33 € 84,09% 11 018,10 € -77 784,40 € -87,59% -37 220,07 € -77,16% 

     Activos fixos tangíveis 5 856,02 € 11 298,25 € 5 442,23 € 92,93% 0,00 € -11 298,25 € -100,00% -5 856,02 € -100,00% 

     Investimentos financeiros 139,93 € 883,74 € 743,81 € 531,56% 0,00 € -883,74 € -100,00% -139,93 € -100,00% 

     Clientes 27 116,06 € 32 074,23 € 4 958,17 € 18,28% 35 860,68 € 3 786,45 € 11,81% 8 744,62 € 32,25% 

    Estado e outros Entes Públicos 0,09 € 0,41 € 0,32 € 355,56% 0,41 € 0,00 €   0,32 € 355,56% 
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Rubricas 2015 2016 Variação 2016/2015 2017 Variação 2017/2016 Variação 2017/2015 

    Outros activos correntes 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 €  1 000,00 € 0,00 €   0,00 €   

     Caixa e depósitos bancários 14 126,07 € 43 545,87 € 29 419,80 € 208,27% -2 770,84 € -46 316,71 € -106,36% -16 896,91 € -119,62% 

Passivo 39 728,19 € 93 520,19 € 53 792,00 € 135,40% 127 932,38 € 34 412,19 € 36,80% 88 204,19 € 222,02% 

    Financiamentos obtidos 13 214,41 € 7 426,47 € -5 787,94 € -43,80% 2 400,41 € -5 026,06 € -67,68% -10 814,00 € -81,83% 

    Outras contas a pagar 4 079,35 € 1 230,00 € -2 849,35 € -69,85% 0,00 € -1 230,00 € -100,00% -4 079,35 € -100,00% 

    Fornecedores 1 078,52 € 1 291,31 € 212,79 € 19,73% 3 444,98 € 2 153,67 € 166,78% 2 366,46 € 219,42% 

    Estado e outros Entes Públicos 21 355,91 € 75 715,43 € 54 359,52 € 254,54% 114 622,24 € 38 906,81 € 51,39% 93 266,33 € 436,72% 

    Outros passivos correntes 0,00 € 7 856,98 € 7 856,98 € #DIV/0! 7 464,75 € -392,23 € -4,99% 7 464,75 € #DIV/0! 

Capital Próprio 8 509,98 € -4 717,69 € -13 227,67 € -155,44% -81 045,73 € -76 328,04 € 1617,91% -89 555,71 € -1052,36% 

    Reservas   6 009,98 € 6 009,98 € #DIV/0! 6 009,98 € 0,00 €   6 009,98 € #DIV/0! 

    Resultados transitados     0,00 €  -13 227,67 € -13 227,67 € #DIV/0! -13 227,67 € #DIV/0! 

Trabalhadores 7 19 12 171,43% 13 -6 -31,58% 6 85,71% 

 

No ano da sua constituição (2015), a sociedade obteve um resultado líquido do 

período positivo. No entanto, no ano seguinte, apesar de ter aumentado significativamente 

o seu volume de negócios, a sociedade obteve receitas que não foram suficientes para 

suportar os seus custos de funcionamento: compare-se o volume de negócios com os 

gastos com o pessoal! 

Para o ano de 2017, verifica-se uma diminuição drástica no seu volume de 

negócios, exercendo uma actividade bastante deficitária e acumulando avultados 

prejuízos: os resultados transitados (em 2017, inclusive) ascendem a cerca de Euros 

90.000,00 negativos. 

É possível também verificar que a sociedade apresenta um capital próprio 

negativo de Euros 81.045,73 em 2017, o que demonstra que se encontra numa situação 

de falência técnica. 

Para o ano de 2018, a contabilidade da sociedade não se encontra processada, uma 

vez que a contabilista certificada, Drª Ângela Neves, renunciou em 01 de Outubro de 

2017, por incumprimento no pagamento dos seus honorários e por falta de entrega de toda 

a documentação contabilística pela sociedade. 

Contabilisticamente, não existe evidencia de a sociedade ter obtido quaisquer 

receitas desde Outubro de 2017. No entanto, continuou a suportar custos com o seu 
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funcionamento (em valores pelo menos superiores a 5.200,00 em 20181) e tinha ao seu 

serviço pelo menos seis trabalhadores: 

a) Maria Emília Alves Salgado até 26/02/2018 – cessação do contrato com justa 

causa por salários em atraso; 

b) José Carlos Rodrigues Gomes Ferreira até 30/04/2018 – despedimento verbal 

promovido pela sociedade; 

c) Maria Teresa de Almeida Ferreira até 19/07/2018 – caducidade do contrato de 

trabalho a termo promovido pela sociedade; 

d) Evódia Sara Monteiro Rodrigues Borges até 04/09/2018 – cessação do 

contrato com justa causa por salários em atraso; 

e) Maria do Carmo Félix da Silva até 10/10/2018 – despedimento promovido 

pelo Administrador da Insolvência, sendo que teria sido despedida 

verbalmente pela sociedade em 21/09/2018; 

f) Ana da Conceição da Costa Silva até 18/10/2018 – despedimento promovido 

pelo Administrador da Insolvência, sendo que encontrava de baixa médica 

desde pelo menos Junho de 2018. 

 

Nenhuma explicação foi dada para o que a sociedade andou a fazer entre Outubro 

de 2017 e a data da sua declaração de insolvência. 

Considerando que à data da declaração de insolvência a sociedade já não exercia 

qualquer tipo de actividade, promoveu-se no passado dia 03 de Setembro o 

encerramento antecipado nos termos do artigo 157º do CIRE, fazendo-se cessar os 

contratos de trabalho de duas colaboradoras. 

 

Importa ainda referir que no dia 28 de Novembro de 2016 houve um problema 

na electricidade no estabelecimento da sociedade, o que provocou várias avarias nas 

linhas de iluminação e tomadas, tendo queimado treze máquinas de costura, uma caldeira 

a vapor, seis ferros de engomar, um compressor, uma máquina de secar, um computador 

e um relógio de ponto. 

                                                        
1 Valores obtidos através de consulta ao Portal e-Factura 
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Perante tal acontecimento, foi a sociedade obrigada a proceder à reparação da 

maioria desses bens e compra de acessórios que os compõem, que se encontram 

evidenciadas na Factura nº FT 2017A1/106 emitida pela sociedade “Godifil – Comércio 

de Máquinas Industriais, Lda.”, com data de emissão de 03/02/2017 e com o valor de 

Euros 17.478,30 (valor com IVA incluído): 

a) 10 motores EFKA para substituição em 10 máquinas; 

b) 10 fotocélulas; 

c) 1 caldeira a vapor; 

d) 6 ferros a vapor; 

e) Reparação de compressor; 

f) 3 motores de embraiagem para substituição em 3 máquinas. 

A sociedade comprou ainda uma máquina de secar roupa MSR AEG COM 8K – 

T76280, através da Factura/Recibo nº FAC1-N/1/1539 emitida pela sociedade “Auditeca 

ISI – Imagem, Som e Informática, Lda.”, com data de emissão de 16/12/2016 e com o 

valor de Euros 560,00. 

Acresce que, uma vez que estas avarias aconteceram devido a uma falha no 

abastecimento de energia, a insolvente foi, supostamente, indemnizada pela sociedade 

“EDP Distribuição – Energia, S.A.”. No entanto, desconhece-se qual o valor recebido e 

onde o mesmo foi aplicado, uma vez que não juntaram até ao momento qualquer 

documento que permita verificar isso, sendo certo que a factura emitida pela Godifil 

(Euros 17.478,30) não foi paga até à data. 

 

Teoricamente, as máquinas foram reparadas e/ou substituídas, pelo que estas, 

actualmente, deveriam estar em condições para serem usadas… mas não! 

Por deslocação ao (último) estabelecimento da sociedade insolvente (e onde se 

encontra a laborar uma nova sociedade especialmente relacionada com o devedor, 

conforme iremos escrever adiante), foram exibidas máquinas obsoletas, com os cabos de 

electricidade cortados e algumas sem motores ou outros elementos essenciais para o seu 

funcionamento – conforme Inventário junto com este relatório. 
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. 

 

Conforme acima informado, encontra-se a laborar no local uma outra sociedade 

especialmente relacionada com a devedora, com o nome de “Fator Clássico Unipessoal, 

Lda.”: 

a) NIPC 514 620 820; 

b) Data de constituição: 26 de Outubro de 2017; 

c) Tem o mesmo objecto social; 

d) Sede: Rua Elisa Torres Soares, Fracção "T", nº 1 021, em Caldas de Vizela; 

e) Sócio: Sérgio Rafael Pereira Monteiro (irmão da sócia da insolvente); 

f) Gerência: Maria Antónia Pereira Lopes (mãe) desde 08 de Junho de 2018. 

 

Existe ainda uma outra sociedade especialmente relacionada com a devedora, com 

o nome de “Rondactiva – Têxteis Unipessoal, Lda.”: 

g) NIPC 509 545 238; 

h) Data de constituição: 20 de Agosto de 2010; 

i) Objecto social: actividades de embalagem designadamente de artigos têxteis 

e de vestuário; prestação de serviços de brunidura e etiquetagem de artigos 

têxteis e de vestuário; prestação de serviços de acabamentos têxteis e de 

vestuário; concepção de modelos para têxteis. 

j) Tem a mesma sede social; 

k) Sócio: António José Ferreira Monteiro (gerente de facto da insolvente); 

l) Gerência: António José Ferreira Monteiro desde a sua constituição; 
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m) Sociedade declarada insolvente em 19 de Maio de 2015 no âmbito do processo 

nº 2589/15.0T8GMR que correu termos na Comarca de Braga – Juízo de 

Comércio de Guimarães – Juiz 1. O processo encerrou em 18 de Dezembro de 

2015 por insuficiência da massa insolvente. 

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 Junho de 2018, tendo 

sido cumpridas as obrigações declarativas daí emergentes. 

Perante a renúncia da contabilista certificada da sociedade em 01/10/2017 por, 

entre outros, falta de entrega de toda a documentação contabilística, o signatário não se 

pode pronunciar quanto ao estado da contabilidade da sociedade até Dezembro de 2017, 

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

situação patrimonial e financeira. 

Por consulta ao Portal das Finanças e ao Portal e-Factura, verifica-se que a última 

factura registada pela sociedade reporta-se ao mês de Setembro de 2017 e que o último 

ficheiro SAFT entregue diz respeito a Outubro de 2017. Acresce que para 1º e 2º trimestre 

de 2018, foram entregues as declarações periódicas de IVA sem valores declarados. 

Para 2018, uma vez que a contabilidade da sociedade não se encontra processada, 

não se pode pronunciar quanto ao estado da contabilidade. 

IV – 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 03 

de Setembro de 2018, tendo-se feito cessar os contratos de trabalho das suas 

colaboradoras (nesta data, duas), o que, por si, evidencia a falta de vontade em propor aos 

credores um plano de recuperação que preveja a manutenção da actividade. 
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Perante o que acima foi referido, deverão os credores deliberar no sentido da 

ratificação da decisão do encerramento do estabelecimento da sociedade insolvente, 

bem como deliberar a sua liquidação. 

A sociedade deverá ainda esclarecer cabalmente qual o montante da eventual 

indemnização que recebeu bem como qual o destino que foi dado à mesma, uma vez que 

na contabilidade nada consta. Deverá também esclarecer o paradeiro dos seus 

equipamentos, tendo em consideração a reparação evidenciada na factura emitida pela 

“Godifil” em Fevereiro de 2017, conforme já exposto. 

Castelões, 05 de Novembro 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 
1 viatura ligeira de passageiros da marca HYUNDAI, modelo FO (TRAJET), 

com 1.991cc e 82.5kW, a gasóleo, com a matrícula 25-74-ZF, de Novembro de 

2004 
2 000,00 € 

2 

1 máquina de costura corta e cose da marca JUKI, sem modelo e nº de série visível 

100,00 € 

1 máquina de costura corta e cose da marca KINGTEX, modelo SH-6004 A43-

M14 com o nº de série 5514222 

1 máquina de costura de ponto corrido da marca JUKI, modelo DDL-55TON5 com 

o nº de série DDLAF36929 

1 máquina de costura de ponto corrido da marca FOMAX, modelo KDD-5571-7 

com o nº de série 3083552 

1 máquina de costura de ponto corrido da marca KANSAI SPECIAL sem modelo 

visível 

1 máquina de costura de ponto corrido sem marca visível 

1 máquina de costura de ponto corrido sem marca visível 

1 máquina de costura corta e cose da marca YAMATO, sem modelo visível, com 

o nº de série Z215494 

1 máquina de costura de ponto corrido sem marca visível 

1 máquina de costura corta e cose sem marca visível 

1 máquina de costura de ponto corrido sem marca visível 

1 máquina de costura corta e cose sem marca visível 

Total dos bens 2 100,00 € 

Notas: 

a) A viatura descrita na verba nº 1 encontra-se à guarda do Administrador da 

Insolvência. 

b) Os bens descritos na verba nº 2 encontram-se no estabelecimento da sociedade 

insolvente sito na Rua Elisa Torres Soares, Fracção T, nº 1021, Caldas de Vizela 

(São Miguel e São João), Vizela; 

c) Estes equipamentos de confecção encontram-se em mau estado de conservação, 

aparentemente avariados e, na maior parte destes, faltam componentes essenciais 

ao seu funcionamento; 

d) O reduzido valor atribuído resulta da ausência de peças (como, por exemplo, 

partes dos motores), levando ao possível desinteresse até das sucateiras. 
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Castelões, 05 de Novembro de 2018 

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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