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A Valorgest 

Quem Somos  
Somos uma empresa prestadora de serviços na área de assessoria em gestão, que engloba produtos e serviços que 
proporcionam aos nossos clientes a tomada de decisões mais acertadas. Damos-lhe acesso às melhores ferramentas 
de suporte à decisão e a processos de gestão inovadores, fundamentais à eficiência e produtividade do seu negócio.  

Missão 
A Valorgest tem como missão prestar serviços de assessoria de excelência aos gestores das organizações empresariais 
e institucionais. Para atingir estes objetivos, selecionámos para si um conjunto de produtos - disponibilizando as 
melhores e mais inovadoras ferramentas de suporte à decisão para permitir maior eficiência - e serviços - otimizando 
os processos de gestão para aumentar a produtividade. 

Valores 
INOVAÇÃO, INTEGRIDADE, VISÃO, RIGOR, QUALIDADE, EXCELÊNCIA – são a base do nosso código de conduta e 
orientam o comportamento dos nossos técnicos e os seus métodos de trabalho. Cultivamos a busca constante do 
conhecimento, procurando sempre as melhores soluções para os desafios que as organizações nos colocam. 

Abordagem DADIT-M 

A nossa forma de trabalho baseia-se na metodologia DADIT-M, desenvolvida e aperfeiçoada por toda a equipa da 
Valorgest, assegurando total consistência na abordagem aos seus projetos em diferentes setores de atividades.  
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Parcerias 

Porque juntos conseguimos oferecer mais e melhores serviços, a Valorgest estabeleceu várias parcerias, quer 
nacionais, quer internacionais: 

 

 EPM International - rede multinacional de especialistas em Enterprise 
Performance Management. Outros membros da rede: 
 
 

 

 

 Microsoft 

 

 

 

 Aciso, Associação Empresarial Ourém-Fátima 

 

 

 Centro de Contabilidade, Gestão e Desenvolvimento, Lda.  
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Os nossos clientes 

Ao longo dos 10 anos de atividade, a Valorgest prestou serviços a uma vasta rede de clientes, de diferentes dimensões 
e setores. Alguns exemplos, representativos de diferentes áreas de negócio: 

 

Clientes 
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Assessoria a Autarquias e Juntas de Freguesia   

Objetivos 
 
Hoje em dia, o setor público local (Autarquias e Juntas de Freguesia) é confrontado com cada vez maiores exigências 
de rigorosas prestação de contas, sejam de natureza contabilística e fiscal, sejam de reporte para os diversos 
organismos centrais que as controlam. É neste enquadramento que a Valorgest apresenta serviços de apoio 
contabilístico e fiscal, bem como de elaboração dos relatórios de apoio ao executivo e legalmente exigidos, no âmbito 
dos processos relacionados com as prestações de contas e respetivos orçamentos. 

 

Tipos de serviços prestados  
 
Área contabilística e fiscal: 

 Contabilidade geral e analítica 
 Reconciliações bancárias 
 Fecho mensal das contas 
 Preparação dos mapas obrigatórios para envio às diversas entidades, de acordo com a lei 
 Assessoria especializada aos técnicos administrativos das Autarquias e Juntas de Freguesia em temas relacionados 

com a contabilidade, vencimentos, e fiscalidade (IVA, IRS, Segurança Social, CGA), disponível por via telefónica, email 
e presencial. 
 

Área de prestação de contas: 

 Preparação do orçamento, com base nas informações disponibilizadas pelo executivo e pelos serviços 
administrativos 

 Elaboração dos relatórios e contas anuais, de acordo com as normas aplicáveis em vigor 
 Prestação de informação sumária ao executivo sobre a situação económica e financeira das Autarquias e Juntas de 

Freguesia, com base nos dados contabilísticos. 
 

A experiência da Valorgest 
 

Desde o início da sua atividade, a Valorgest tem por opção estratégica a aposta nos serviços de apoio contabilístico e 
elaboração dos relatórios de apoio à gestão em organizações privadas e públicas, especializando os seus consultores 
(todos técnicos oficiais de contas experientes) em apoio contabilístico e de reporte destas entidades. 
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Conceitos  

Enquadramento legal  

No passado dia 1 de janeiro entrou em vigor a Lei nº 73/2013, de 3 de setembro que estabelece o novo regime 
financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. De acordo com o n.º 4 do artigo 78º do referido regime 
jurídico: “As freguesias ficam obrigadas a enviar à DGAL as respetivas contas, nos 30 dias subsequentes à data da sessão 
do órgão deliberativo em que aquelas contas foram sujeitas a apreciação, bem como os mapas trimestrais das contas, 
nos 10 dias subsequentes ao período a que respeitam”. 
 

Sistemas contabilísticos 

As Autarquias locais podem integrar-se, enquanto entidade contabilística, no regime geral ou no regime simplificado. A 
sua integração num regime ou noutro depende do volume de receitas, sendo que a maioria das freguesias pertencem 
ao regime simplificado. As entidades sujeitas ao regime simplificado têm as seguintes obrigações contabilísticas: 
 
 Ter uma contabilidade organizada 
 Elaborar e aprovar o inventário e proceder à respetiva avaliação 
 Elaborar, aprovar e executar documentos previsionais 
 Elaborar e aprovar uma Norma de Controlo Interno 
 Elaborar e apresentar a prestação de contas aos diferentes destinatários. 

Componentes das demonstrações financeiras  

As demonstrações financeiras constituem um todo e compreendem os seguintes documentos: 

 Balanço 
 Demonstração dos resultados por natureza 
 Mapa de fluxos de caixa de operações orçamentais 
 Anexo às demonstrações financeiras, com a divulgação de notas específicas. 

Os documentos de prestação de contas incluem, para além das demonstrações financeiras referidas acima, o relatório 
de gestão. 
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