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1 – Corpos Gerentes 

 

 

Mesa da Assembleia Gera 

Pesidente  Joaquim Chaveiro Gaspar 

Vice-Presidente Américo Sabino 

Secretário António Pedro Tojo 

 

Direcção 

Presidente José Rafael Raposo Geraldo 

Vice-Presidente Inácio Cabrita Martins 

Vice-Presidente Hélder de Jesus Rosa 

Secretário António A. Rodrigues dos Santos 

Tesoureiro Domingos dos Santos França 

Vogais Desp/Cultura Luís da Silva Fialho 

            “                           José Teixeira Pinto 

            “                           Amândio Almeida Rodrigues 

            “                           Celso Pereira 

 

Conselho Fiscal 

Presidente António José Liberato Gomes 

Secretário  Manuel Andrade Miranda 

Secretário Adalberto A Vieira da Costa 

 

 

 



                       CLUBE DO PESSOAL DA SIDERURGIA NACIONAL 

 

              Av. da Siderurgia Nacional- 2840-075 Aldeia de Paio Pires Telef. 212220308, Tm 937205233 –      

                                 e-mail: cpsndesportivas@gmail.com - www.clubesiderurgia.pt                                             pag.3     

 

 

2 - Nota de abertura. 

A Direcção do Clube DO Pessoal da Siderurgia Nacional, no cumprimento do 

estipulado no seu estatudo, submete à aprovação dos associados o relatório e contas, 

referente ao ano de 2015, e um breve resumo das principais actividades e resultados 

desportivos. 

 

A Direcção agradece a todas as entidades que connosco colaboraram, contribuindo 

dessa forma apoiar o desenvolvimento das actividades desportivas, as quais 

destacamos: 

 Baía do Tejo 

 Câmara Municipal do Seixal 

 Junta Freguesia. 

 

Destacamos ainda o protocolo celebrado com a Câmara Municipal do Seixal, com vista 

ao apoio do desenvolvimento desportivo e infraestruturas. 

 

Queremos também realçar o importante contributo dado pelos técnicos, seccionistas, 

atletas, familiares e associados que participaram e apoiaram nas actividades do Clube, 

contribuindo dessa forma para os êxitos alcançados. 

 

 

3 - Relatório de gestão. 

A Direcção, através do presente relatório, vem dar a conhecer aos seus associados e 

às entidades que colaboram com o Clube, e submeter à apreciação da Assembleia 

Geral o Relatório e Contas e Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício do ano 

de 2015. 

 

3.1 - Análise Económica e Financeira.  

O valor de negócios em 2015 atingiu o valor de 64.264,69€ pela prestação de serviços; 

quotizações e subsídios. 

 

No exercício do ano de 2015 o Cube obteve um resultado operacional líquido positivo no 
valor de 1.483,70€.  
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3.2 - Balanço. 

Pela estrutura do balanço, pode-se verificar que o movimento foi normal tendo em 

consideração as características das actividades praticadas no Clube. 

 

3.3 -Perspectivas Futuras. 

Para o ano de 2016, o Clube deverá continuar a desenvolver acções, no sentido de 

garantir a continuidade sustentável das actividades e com a melhor qualidade possível. 

 

3.4 - Informações Relevantes Ocorridos Após o Termo do Exercício. 

Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, 

divulgação nas contas do exercício. 

Não existem dívidas ao Estado em mora. 

 

3.5 - Proposta de Aplicação de Resultados. 

A Direcção propõe à Assembleia Geral que o resultado líquido verificado no exercício 

de 2015, positivo, no montante de 1.483,70€ seja transferido para resultados 

transitados. 

 

4. Actividades Culturais e Desportivas 

4.1 - Nota Introdutória. 

 O CPSN continua a proporcionar e a incentivar a prática do desporto saudável, 

sob o lema “Desporto para todos”, com especial preocupação e atenção para os mais 

jovens, não esquecendo porem a faixa etária sénior. Queremos dar o nosso contributo 

através do desporto para uma melhor qualidade de vida, proporcionando e promovendo 

o desenvolvimento desportivo regular e saudável da população no nosso concelho. 

 Neste contexto o CPSN, têm feito um grande esforço para continuar a 

proporcionar a prática desportiva e o bem-estar dos seus atletas. Temos por isso 

procurado manter o dinamismo, a qualidade e o número de atletas praticantes, sendo 

que algumas modalidades foram extintas por reduzida participação, mas outras foram 

implementadas no clube procurando dar resposta às solicitações desportivas. No global 

houve um crescente aumento de atletas inscritos no clube, como podemos verificar no 

quadro em baixo.    
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Evolução do Crescimento das Modalidades 

Modalidades Nº Atletas / Ano 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Patinagem Artística 73 73 73 75 91 93 

Ginástica Rítmica 07 13 32 37 42 47 

Ginástica Acrobática --- --- --- --- --- 12 

Ginásio/Cardiofitness/Musc. 88 119 125 142 149 116 

Futsal 12 14 14 14 14 14 

Aikido 18 20 20 22 28 47 

Taekwondo --- --- --- 10 15 27 

Ninjutsu --- --- --- --- --- 4 

Crossfight --- --- --- --- --- 14 

Zumba --- --- ---- ---- ---- 31 

Ginástica Manutenção. 06 06 6 4 4 --- 

Aeróbica/Fitness 07 06 4 --- --- --- 

Boxe 03 11 4 4 3 --- 

Budo/Karaté 06 05 2 4 2  

Kickboxing 08 13 8 6 5 --- 

Ténis 03 03 5 --- ---- --- 

TOTAL »» 237 287 293 318 351 405 

 

 

 

Evolução das Modalidades Federadas 

Modalidades Nº Atletas / Ano 

2011 2012 2013 2014 2015 

Patinagem Artística 46 41 28 58 61 

Aikido 19 20 19 25 34 

Taekwondo --- ---  28 24 

Boxe/kickboxing-AKL 7 2 4 2 --- 

Budo/Karaté 6 -- --- --- --- 

TOTAL »» 78 63 51 113 119 

 

4.2 - Eventos Organizados pelo Clube. 

  O Clube organizou vários eventos desportivos com o objetivo de desenvolver e 

divulgar o trabalho realizado nas modalidades existentes no nosso clube assim como 

manter os atletas em atividade para além dos treinos regulares. Estes eventos têm 

permitido trazer ao clube maior dinamismo e motivado a entrada de novos atletas, 

assim como a participação de centenas de atletas oriundos de vários clubes do nosso 

concelho e também de outros mais distantes. Tudo isto só foi possível com o empenho 

dos dirigentes, técnicos/treinadores desportivos e atletas das respetivas modalidades. 
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  Os apoios logísticos da Câmara Municipal do Seixal e da Junta de Freguesia da 

Aldeia de Paio Pires, têm permitindo a realização destes eventos desportivos. Também 

o apoio dos pais dos atletas tem sido muito importante.  

 O CPSN com a colaboração de um grupo de trabalhadores reformados da antiga 

Siderurgia Nacional, tem vindo nos últimos anos a organizar o tradicional e anual 

“Almoço de Confraternização de Reformados e Antigos Trabalhadores da Siderurgia 

Nacional”. Este almoço de convívio realizou-se no dia 14 de Maio e registou a presença 

de 360 pessoas. 

 

 

 

EVENTOS ORGANIZADOS PELO CPSN - 2015 

DATA EVENTO DESPORTIVO MODALIDADE Nº. PART NIVEL 

7e8 Fev.  Teste Iniciação Patinag.Artística Patinag. Artística 126 Regional 

22 Fev.  Festival Desport. do 54 Aniver. CPSN Todas Modal. 169 Local 

11 Abril  Sarau Solidário de Ginástica Ginástica 208 local 

26 Abril  Torneio Futsal Convivio25 Abril Futsal 30 Local 

30/3a2/4 Férias Desportivas Patinagem 33x4 Local 

14 Maio  Almoço Convívio Reformados S.N. Convívio 360 Local 

23 Maio  Campeon. Distrital Livres - Infantis Patinag. Artística 19 Regional 

23 Maio  Camp. Distrital Livres - Iniciados Patinag. Artística 36 Regional 

24  Maio  4 Gala Gimnica (Um Céu Cheio Estr.) Ginástica 374 Local 

27 Junho  Conv.Verão Assoc.+Atletas (Sardinh.) Todos 60 Local 

28 Junho  Sarau de Encerramento actividades Todas 159 Local 

11 Julho  Festival de Verão de Patinagem  Patinag. Artística 146 Local 

19 Julho  Estágio Nac. Buky Waza, ACPA -Aikido Aikido 90 Nacional 

3 Out. Torneio Patinagem - 32ª Seixaliada Patinag. Artística 87 Regional 

5 Dez. Workshop Defesa Pessoal Taekwondo Taekwondo 60 Regional 

19 Dez. Festa de Natal -  Todas Modalidad. 225 Local 

 TOTAL PARTICIPAÇÕES 2.182  

Fig.1– Sarau Desportivo no CP S.N. 
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4.3 - Projetos Comunitários.  

 O CPSN participou na abertura dos Jogos do Seixal, no Agita Seixal, na festa de 

abertura e encerramento da 32ª Seixaliada, na comissão técnica de modalidades para 

organização do Torneio de Patinagem Artística da 32ª Seixaliada.  

 Participou também nas reuniões de trabalho da Comissão Desportiva de 

Freguesia da Aldeia de Paio Pires e na Comissão Executiva do Conselho Desportivo 

Municipal do Seixal, sendo o presidente do CPSN, José Rafael Geraldo, eleito para o 

cargo de presidente da (CECDM). A equipa de Futsal participou na Liga E.Leclerc de 

Futsal do Seixal. 

 

 

4.4 - Modalidades. 

4.4.1 - Patinagem Artística. 

 Esta modalidade continua a ter uma grande representação, não só pela 

quantidade de jovens que praticam, mas também pela qualidade técnica que este tipo 

de desporto exige, como também pela sua dinâmica de participação em provas do 

calendário regional e nacional. Tem também participado em vários torneios e festivais 

de Patinagem por convite de clubes. Organizou Festival de Verão de Patinagem 

Artística, o Sarau da Festa de Natal, as Férias Desportivas da Páscoa e o Torneio de 

Patinagem Artística da 32ª Seixaliada. Colaborou na organização com APS no CPSN 

dos Campeonatos 

Regionais de Patinagem 

Artística de Iniciados e 

Infantis e as Provas de 

Iniciação e Disciplina. 

Alcançaram várias 

classificações de relevo.   

   

 .  

 

 

Fig.2 –  Patinagem Artística 
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4.4.2 - Ginástica Rítmica. 

A Modalidade tem vindo a registar um crescimento significativo do seu número de 

atletas. É uma modalidade que tem mostrado grande evolução na qualidade técnica 

desportiva, está a apostar na formação de jovens, os quais na sua maioria são 

elementos femininos. Esta secção com a sua grande dinâmica organizou o Sarau 

Solidário de Ginástica, a 4ª Gala de Ginástica (Um Céu Cheio de Estrelas), com a 

participação de vários clubes convidados e organizou conjuntamente com outras 

modalidades do clube o festival de encerramento de época desportiva e o sarau da 

festa de Natal de Natal. A classe de ginástica participou também em vários saraus e 

festivais por convite de outros clubes. 

A direção do clube e a secção 

da modalidade tem 

acompanhado a sua 

evolução, proporcionando 

sempre que possível, 

melhores condições aos 

atletas, com a remodelação 

do espaço de treino e 

aquisição de equipamento 

para ginástica. 

4.4.3 - Ginástica Acrobática. 

A Ginástica Acrobática é uma modalidade com grande tradição no clube, embora 

tivesse sido interrompida a sua prática durante um período de vários anos. Face á 

necessidade de dar resposta à procura de vários jovens para praticarem esta 

modalidade a direção com a secção de ginástica decidiu e potenciou a criação de 

condições para ter início na nova época desportiva de 2015/2016 (Setembro), o 

relançamento do novo projeto para esta modalidade. No final do ano já se encontrava 

com um número bastante aceitável de praticantes para justificar a sua continuidade. 

Fez a primeira participação em público no Sarau de Natal do CPSN de 2015.  

Fig.3 –  Ginástica Ritmica 
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4.4.4 - Ginásio/Cardiofitness/Musculação. 

Esta modalidade no ano de 2015 teve uma queda no número de praticantes, no 

entanto tem desenvolvido uma atividade regular e com alguma procura moderada de 

praticantes.  

A direção tem procurado fazer uma gestão da modalidade com uma particular 

atenção, promovendo com regularidade a reparação/manutenção dos aparelhos devido 

ao seu uso intenso pelos praticantes. Nos últimos anos o clube tem também investido 

na compra de vários aparelhos, equipando o ginásio com melhores condições para a 

prática desta modalidade.  

É maioritariamente procurada por indivíduos do sexo masculino, no entanto tem 

vindo a ser frequentada com um crescente número de praticantes do sexo feminino. 

Proporciona aos utentes benefícios saudáveis contribuindo para uma melhor 

qualidade de vida e bem-estar. Tem participado nos Saraus realizados no clube. 

Fig.4 – Ginástica Acrobática 

Fig.6 – Ginásio – CardioFitness 
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4.4.5 - Futsal. 

     O Futsal no CPSN até 2014 era apenas praticado pelos sócios numa faixa etária 

entre os 35 e 60 anos, com o objetivo de apenas ocuparem os seus tempos livres e 

confraternizarem praticando um desporto por prazer, embora ainda assim continue com 

um grupo de sócios. 

Neste ano foi entretanto constituída uma equipa para competir no Campeonato da 

Liga E.Leclerc Futsal do Seixal. Revelou-se um sucesso por ter alcançado excelentes 

resultados desportivos na época desportiva 2014/2015. 

1º Classificado da 2ª Liga – Zona Sul do Concelho Seixal, Campeão da 2ª Liga após 

play-off, subindo assim à 1ª Liga, 3º Classificado da Taça do Concelho do Seixal e 

conquistou o titulo da melhor defesa. 

Esta secção organiza e participa no torneio e almoço de confraternização das 

comemorações do 25 de Abril.  

     Participou no torneio de 

apresentação das equipas do 

Campeonato da Liga 

E.Leclerc Futsal do Seixal, 

realizado no CPSN no dia 6 

Dezembro 2015, e 

atualmente participa no 

Campeonato da 1ª Liga 

E.leclerc Futsal do Seixal. 

4.4.6 - Aikido. 

Esta é uma modalidade não competitiva que tem vindo a impor-se de uma forma 

sustentável, quer na excelente qualidade técnica, como na quantidade de atletas 

praticantes, especialmente jovens. 

     A modalidade tem participado em vários estágios de formação promovidos pela 

Associação Cultural Portuguesa de Aikido, sobre a orientação de mestres 

Fig.7 – Equipa de Futsal 
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credenciados, com o objetivo da continuação e atualização da aprendizagem do ponto 

de vista pedagógico de práticas e técnicas da modalidade. 

Tem participado também em vários encontros nacionais e regionais de promoção, 

demonstração e graduação de atletas, em saraus desportivos realizados no nosso 

clube e em outros eventos desportivos, tais como: Jogos do Seixal e na 32ª Seixaliada 

sempre com o objetivo de promover e divulgar a modalidade praticada no CPSN. 

Organizou no CPSN com 

a colaboração da ACPA o 

Estágio Nacional Aikido 

Buky Waza, de final de 

época desportiva. 

Participaram cerca de 90 

atletas de 11 clubes dos 

distritos de Lisboa e 

Setúbal. 

4.4.7- Taekowndo. 

Esta modalidade de defesa pessoal olímpica tem evoluído muito rapidamente, na 

sua qualidade técnica, como na quantidade de atletas inscritos no clube. É na sua 

maioria procurada por jovens. Participou em vários torneios e campeonatos de nível 

regional e nacional onde conquistaram excelentes resultados desportivos, individuais e 

colectivos com títulos regionais e nacionais. Participou também na 32ª Seixaliada, nos 

Jogos do Seixal, nas festas 

Populares de Paio Pires e nos 

Saraus Desportivos realizados 

pelo clube. Participou ainda em 

Workshops de Defesa Pessoal 

e encontros técnicos de 

aperfeiçoamento da 

modalidade. 

Fig.8 –  Aikido 

Fig.9 –  Taekwondo 
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4.4.8 - Ninjútsu - Budo Taijutsu. 

Esta Arte Marcial Japonesa de defesa pessoal não competitiva completou o seu 

primeiro ano de existência no CPSN. Depara-se ainda com alguma dificuldade de 

disponibilidade de horário, por isso o seu crescimento em número de atletas têm sido 

reduzido, esperamos que na próxima época desportiva esta lacuna seja resolvida.   

Participou em vários eventos desportivos, encontros de formação e 

demonstração. Tais como: A aula com o mestre Bruno Domingos no Dojo Ko Tora Nin 

em Sesimbra. 21 de Março de 2015 e no Seminário de fim de época Kotoranin – 

Sesimbra, 27 de Junho 2015. 

Participou também nos eventos 

organizados pelo CPSN, tais como: o 

Sarau do 54º Aniversário, o Sarau de 

Encerramento de atividades 

desportivas e no Sarau de Natal. 

Colaborou na exposição do stand do 

CPSN, durante as Festas Populares 

de Paio Pires.    

4.4.9 - Crossfight. 

Esta modalidade praticada recentemente no CPSN, tem tido grande procura por atletas 

que exigem do desporto uma atividade física com maior dinâmica e variedade dos 

exercícios sem a componente 

competitiva, apenas para manter o 

corpo em boas condições físicas e 

saudável. É frequentada por homens e 

mulheres adultos. Participou nos 

vários saraus desportivos que o clube 

organizou. 

Fig.10 – Ninjútsu 

Fig.11 – Crossfight 
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4.4.10 - Zumba. 

Esta modalidade teve o seu início no CPSN na época desportiva de 2014/2015. È 

praticada essencialmente por senhoras que gostam de uma atividade física intensa, 

divertida ao som da música e em ambiente de festa. Está modalidade tem a 

particularidade de promover o relacionamento social entre os praticantes. Está a ter um 

crescimento moderado na quantidade de atletas. Participaram nos saraus que o clube 

organizou. 

5 – Agradecimentos. 

A Direção do CPSN agradece à Câmara Municipal do Seixal e Junta de Freguesia 

de Aldeia de Paio Pires, o apoio logístico e técnico nas organizações de vários eventos 

desportivos realizados neste clube, assim como o apoio concedido através do Contrato 

Programa de Desenvolvimento Desportivo. Queremos agradecer os apoios e donativos 

de empresas privadas, nomeadamente à “Baia do Tejo”, ao “Restaurante Tasca Zé dos 

Queijo”, aos nossos associados e pais dos atletas. Um reconhecido agradecimento aos 

treinadores seccionistas e atletas, pelo bom trabalho, pela dedicação e conduta 

exemplar que sempre demonstraram ao representar o CPSN.  

6– Análise Final 

Esta Direcção no final de mais um mandato, considera que apesar de todas as 

dificuldades dos últimos anos, devido à conjetura económica e financeira que o país 

atravessa e que de forma geral todos as coletividades foram atingidas com 

Fig.12- Zumba 
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consequências negativas para o seu desempenho e funcionamento, conseguiu 

terminar com uma situação financeira equilibrada e sustentável, como se pode verificar 

na demonstração dos resultados contabilísticos, e deixar assim o Clube numa situação 

economicamente estável para a futura Direcção. 

Para se atingir estes resultados, desenvolveram-se ações, nomeadamente no 

âmbito da angariação de novos atletas, novas modalidades e associados. Esperamos e 

desejamos que, a nova Direção, consiga dar continuidade e se possível criar e 

melhorar as actividades do Clube. 

Ao terminamos este mandato podemos afirmar que os objetivos que a direção 

planificou e propôs no seu Plano de Atividades para 2014 e 2015 foram alcançados. 

Queremos apelar mais uma vez a todos os associados, especialmente aqueles que 

praticam actividades desportivas a participarem activamente na vida do Clube, 

disponibilizando-se a integrarem os Órgãos Sociais. 

Só com o contributo e a participação de todos, poderemos dar continuidade a este 

Clube e promover para cada vez mais um clube aberto a toda população.   

A Direcção. 
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7 -  Demonstração de Resultados 
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8 -  Parecer do Conselho Fiscal 



CLUBE PESSOAL SIDERURGIA NACIONAL
BALANÇO

DATAS
RUBRICAS NOTAS 2015

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis 40 429,35
Propriedades de Investimento
Goodwill
Activos intangiveis
Activos biológicos
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial
Participações financeiras - outros métodos
Accionistas/sócios
Outros activos financeiros
Activos por impostos diferidos

40 429,35
Activo corrente
Inventários
Activos biológicos
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Accionistas/sócios
Outras contas a receber 13 844,21
Diferimentos 3 553,14
Activos financeiros detidos para negociação
Outros activos financeiros
Activos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancários 5 727,19

23 124,54
Total do Activo 63 553,89

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPTAL PRÓPRIO
Capital realizado
Acções (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados 57 640,38
Ajustamentos em activos financeiros
Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio

57 640,38
Resultado líquido do período 1 483,70

59 124,08
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 59 124,08

PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Passivos por impostos diferidos
Outras Contas a pagar
Passivo corrente
Fornecedores 763,83
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos 554,81
Accionistas/sócios
Financimentos obtidos
Outras Contas a pagar 3 111,17
Diferimentos
Passivos financeiros detidos para negociação
Outros passivos financeiros
Passivos não correntes detidos para venda

4 429,81
Total do Passivo 4 429,81
Total do capital próprio e do passivo 63 553,89

O TÉCNICO DE CONTAS

Data: 2015/12/31
Unidade Monetária 

A GERÊNCIA



CLUBE PESSOAL SIDERURGIA NACIONAL - GERAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZA S
PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2015
Vendas e serviços prestados 64 264,69
Subsídios à exploração 10 454,00
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimento e serviços externos -68 004,55
Gastos com o pessoal -10 323,28
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciaveis / amortizáveis (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos 12 409,03
Outros gastos e perdas -7 316,19

Resultado antes de depreciações, gastos de financia mento e impostos 1 483,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiam ento e impostos) 1 483,70
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de Impostos 1 483,70

Resultado líquido do período 1 483,70

O TÉCNICO DE CONTAS A GERÊNCIA

Data: 2015/12/31

Unidade Monetária 



CLUBE PESSOAL SIDERURGIA NACIONAL - ACTIVIDADE ISENTA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZA S
PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2015
Vendas e serviços prestados 64 264,69
Subsídios à exploração 10 454,00
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimento e serviços externos -63 184,89
Gastos com o pessoal -10 323,28
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciaveis / amortizáveis (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos 5 459,03
Outros gastos e perdas -7 316,19

Resultado antes de depreciações, gastos de financia mento e impostos -646,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiam ento e impostos) -646,64
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de Impostos -646,64

Resultado líquido do período -646,64

O TÉCNICO DE CONTAS A GERÊNCIA

Data: 2015/12/31

Unidade Monetária 



CLUBE PESSOAL SIDERURGIA NACIONAL - ACTIVIDADE SUJEITA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZA S
PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2015
Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimento e serviços externos -4 819,66
Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciaveis / amortizáveis (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos 6 950,00
Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreciações, gastos de financia mento e impostos 2 130,34
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiam ento e impostos) 2 130,34
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de Impostos 2 130,34

Resultado líquido do período 2 130,34

O TÉCNICO DE CONTAS A GERÊNCIA

Data: 2015/12/31

Unidade Monetária 




