Anexo à Instrução nº 4/96

IV - 2. LISTA E ÂMBITO DAS CONTAS

CLASSE 4
IMOBILIZAÇÕES
Compreende os bens e valores destinados a permanecer na instituição de forma duradoura, incluindo
as imobilizações em regime de locação financeira.

40 - IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS
Inclui, designadamente, as participações e partes de capital em empresas coligadas e outras
aplicações financeiras com carácter de imobilização. As acções preferenciais, atendendo à sua
natureza, são registadas na sub-conta 4090, subordinada à conta "409 - Outras imobilizações
financeiras".
400 - Participações
4000 - Em instituições de crédito no País
40000 - Acções
40009 - Outras
4001 - Em instituições de crédito no estrangeiro
40010 - Acções
40011 - Quotas
40019 - Outras
4002 - Em outras empresas no País
40020 - Acções
40021 - Quotas
40029 - Outras
4003 - Em outras empresas no estrangeiro
40030 - Acções
40031 - Quotas
40039 - Outras
401 - Partes de capital em empresas coligadas
4010 - Em instituições de crédito no País
40100 - Acções
40109 - Outras
4011 - Em instituições de crédito no estrangeiro
40110 - Acções
40111 - Quotas
40119 - Outras
4012 - Em outras empresas no País
40120 - Acções
40121 - Quotas
40129 - Outras
4013 - Em outras empresas no estrangeiro
40130 - Acções
40131 - Quotas
40139 - Outras
402 - Fundos afectos a representações no estrangeiro
Importâncias que se destinam a servir como fundos próprios das representações da
instituição no estrangeiro.
409 - Outras imobilizações financeiras
4090 - Acções preferenciais
4091 - Empréstimos subordinados
4092 - Cauções
4093 - Prestações complementares de capital
Regista as entregas efectuadas a título de prestações suplementares de
capital, previstas nos artºs 210º e segs. do Código das Sociedades
Comerciais.
4094 - Contratos de suprimento

Regista os empréstimos efectuados ao abrigo de contratos de suprimento, a
que se referem os artºs 243º e seguintes do Código das Sociedades
Comerciais.
4099 - Outras
41 - IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS
410 - Trespasses
411 - Despesas de estabelecimento
4110 - De constituição
Regista todos os custos inerentes à constituição da instituição,
nomeadamente estudos económicos e despesas com formalidades legais.
4119 - Outras
412 - Custos plurianuais
Inclui, designadamente, custos com aumentos de capital e estudos de mercado.
413 - Despesas de investigação e desenvolvimento
414 - Sistemas de tratamento automático de dados ("software")
419 - Outras
42 - IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
Os bens em regime de locação financeira são registados na conta "428 - Imobilizado em
locação financeira" e a sua contabilização obedece às regras definidas no ponto 5 do CAP.
VIII.
420 - Imóveis
4200 - De serviço próprio
Imóveis pertencentes à instituição e indispensáveis à sua instalação e
funcionamento.
Inclui, além do valor de compra, as despesas acessórias inerentes à
aquisição (registos, despesas notariais, sisa, etc.), as despesas necessárias
para colocar os imóveis em condições de utilização, o custo de instalações
interiores fixas (de água, electricidade, aquecimento, etc.) e o custo dos
artigos de adorno e conforto incorporados nos edifícios.
42000 - Terrenos
São registados nesta conta os terrenos subjacentes aos edifícios
ainda que tenham sido adquiridos em conjunto e sem
discriminação de valores. Não havendo elementos concretos para
a sua valorização, será aplicado o critério fiscal.
42001 - Edifícios
42002 - Grandes reparações e beneficiações
4208 - Obras em imóveis arrendados
Regista as despesas necessárias para colocar os imóveis alheios que se
encontrem ao serviço da instituição em condições de utilização,
nomeadamente as despesas de carácter plurianual de manutenção,
reparação ou conservação, que não dêem origem a elementos removíveis ou,
dando-o, estes percam o seu valor instrumental.
4209 - Outros imóveis
Imóveis possuídos pela instituição à data de entrada em vigor do DecretoLei nº 42641, de 12 de Novembro de 1959.
42090 - Terrenos
42091 - Edifícios
42092 - Grandes reparações e beneficiações
421 - Equipamento
4210 - Mobiliário e material
Móveis, utensílios (inclui máquinas e equipamento não enquadráveis nas
rubricas seguintes, nomeadamente de cozinha e de limpeza), objectos de
adorno e conforto e material de escritório.
4211 - Máquinas e ferramentas
42110 - Aparelhagem de som e imagem
42111 - Equipamento de oficinas
42112 - Máquinas de uso administrativo
Máquinas de escrever, de calcular, de contabilidade, de
fotocopiar e outras para uso administrativo.
42119 - Outras
4212 - Equipamento informático

Todo o equipamento, periférico e central, ligado ao tratamento automático
da informação.
4213 - Instalações interiores
Regista as instalações interiores fixas não abrangidas pela conta "4200 Imóveis de serviço próprio" e "4208 - Obras em imóveis arrendados".
42130 - De água, electricidade e gás
Inclui os postos de transformação de electricidade e os grupos
geradores ou outro equipamento de apoio.
42131 - Equipamento de transmissão
Inclui as centrais telefónicas, os telefones e os
intercomunicadores.
42132 - Equipamento de transporte
Inclui os tubos pneumáticos e os monta-papéis.
42133 - Elevadores e monta-cargas
42134 - Equipamento de ambiente
42139 - Diversas instalações
4214 - Material de transporte
Integra o valor das viaturas de todas as classes, utilizáveis para o transporte
de pessoas e materiais, com exclusão das viaturas abrangidas pelo âmbito
da conta "4215 - Equipamento de segurança".
4215 - Equipamento de segurança
Cofres e blindagens; portas fortes; sistemas e equipamento anti-roubo, antifogo, de alarme, de controlo de acessos (incluindo circuitos fechados de
televisão - CCTV); equipamento de detecção de falsificações, de explosivos,
de metais, etc.; equipamento e viaturas de transporte de valores, controlo de
rondas, evacuação de emergência, etc.
4219 - Outro equipamento
422 - Património artístico
Móveis e objectos que devam ser considerados obras de arte e colecções,
designadamente, de moedas.
428 - Imobilizado em locação financeira
4280 - Imóveis
42800 - Terrenos
42801 - Edifícios
4281 - Equipamento
42810 - Mobiliário e material
42811 - Máquinas e ferramentas
42812 - Equipamento informático
42813 - Instalações interiores
42814 - Material de transporte
42815 - Equipamento de segurança
42819 - Outro equipamento
4289 - Outras imobilizações em locação financeira
429 - Outras imobilizações corpóreas
46 - IMOBILIZAÇÕES EM CURSO
Regista os adiantamentos e liquidações relacionados com a realização de grandes reparações e
beneficiações e com a aquisição de bens do imobilizado, enquanto não se verificar a conclusão
do respectivo processo.
460 - Imobilizações incorpóreas
461 - Imóveis
4610 - De serviço próprio
4618 - Imóveis arrendados
4619 - Outros imóveis
462 - Equipamento
463 - Património artístico
468 - Outras imobilizações corpóreas
469 - Adiantamentos por conta de imobilizações
4690 - Imobilizações incorpóreas
4691 - Imobilizações corpóreas
48 - AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
481 - De imobilizações incorpóreas
482 - De imobilizações corpóreas

4820 - De imóveis
48200 - De imóveis de serviço próprio
48208 - De obras em imóveis arrendados
48209 - De outros imóveis
4821 - De equipamento
4828 - De imobilizado em locação financeira
48280 - De imóveis
48281 - De equipamento
48289 - De outras imobilizações em locação financeira
4829 - De outras imobilizações corpóreas
49 - PROVISÕES ACUMULADAS - IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS
Regista as provisões para depreciação de imobilizações financeiras.
490 - Participações
491 - Partes de capital em empresas coligadas
499 - Outras imobilizações financeiras

