
Observações

NIF / NIPC 501627413

Designação Associação Nacional de Municípios Portugueses

Tipo entidade

Forma jurídica

Setor empresarial

Morada Avenida Marnoco e Sousa, 52

Código Postal / Localidade 3004 - 511 Coimbra

Telefone 239 404 434

Fax 239 701 760

Email anmp@anmp.pt

Objeto Defesa, promoção e dignificação do pode local Preenchimento obrigatório

Data constituição / criação 22/02/1985 Preenchimento obrigatório

Data publicação em DR 30/03/1985 Preenchimento obrigatório

Data de adaptação ao novo regime jurídico

CAE 91333 Preenchimento obrigatório

Capital Social Total (€) 1 485 274,00 € Saldo conta 51

Capital público local (%) 100% Somatório das participações de Municípios

Participação do Município no capital social - realizada (%) Somente Município 

Participação do Município no capital social - realizada (€) Somente Município 

Data de participação Preenchimento obrigatório

Regime contabilístico SNC

Nº total de efetivos 25 Preenchimento obrigatório

          - dos quais Nº de efetivos do município em cedência de interesse público 0 Preenchimento obrigatório

          - dos quais Nº de efetivos em cedência de outras entidade 0 Preenchimento obrigatório

Transferência financeira com vista a equilibrar os resultados líquidos antes  de impostos 
(após entrada em vigor da Lei n.º 50 / 2012) (€) 0 Se aplicável

Forma de realização de capital - Meios monetários (€) Preenchimento obrigatório, se aplicável

Forma de realização de capital - Em espécie (€) Preenchimento obrigatório, se aplicável

Aumentos de capital Se aplicável, indicar montantes e data de aumento de capital

Contribuição para o endividamento líquido municipal A preencher pelos Serviços Municipais

Contribuição para o endividamento bancário de médio e longo prazo A preencher pelos Serviços Municipais

Contribuição para a dívida bruta municipal A preencher pelos Serviços Municipais

Ativos financeiros 1 823 713,72 € Disponibilidades e Terceiros convertiveis em Disponibilidades

Créditos sobre a autarquia

Passivos financeiros 111 219,83 € Exigível pela entrega de meios monetários

Total de dívidas a terceiros 111 219,83 €

Total de dívidas não orçamentais 58 146,77 €

Montantes registados no Passivo que não correspondem a custos efectivos da Entidade (242 - Impostos sobre o 
Rendimento, 245 - Contribuições para Seg Social (parte respeitante a descontos aos funcionários, Descontos para 
Sindicatos, Cauções, etc)

Subsídios (593)

Dividas à Autarquia

Ativo não corrente 226 090,73 €

Ativos fixos tangíveis 225 548,14 €

Propriedades de investimento

Goodwill

Reporte SIIAL - Grupo Autárquico 2015

Preencher de acordo com Demonstrações Financeiras (anexar documentos comprovativos)



Reporte SIIAL - Grupo Autárquico 2015
Ativos intangíveis 382,14 €

Ativos biológicos (não corrente)

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial

Participações financeiras - outros métodos

Acionistas / sócios (não corrente)

Outros ativos financeiros (não corrente) 160,45 €

Ativos por impostos diferidos

Ativo corrente 1 888 019,17 €

Inventários

Ativos biológicos (corrente)

Clientes 381 142,06 €

Adiantamentos a fornecedores

Estado e outros entes públicos 1 100,77 €

Acionistas / sócios (corrente)
Outras contas a receber (Outras Contas a Receber + 2721 - Devedores por Acréscimos 
de Rendimentos) 24 824,74 €

          Outras Contas a Receber 24 238,75 €

          2721 - Devedores por Acréscimos de Rendimentos 585,99 €

Diferimentos 64 305,45 €

Ativos financeiros detidos para negociação

Outros ativos financeiros (corrente)

Ativos não correntes detidos para venda

Caixa e depósitos bancários 1 416 646,15 €

Outros ativos

Total do ativo 2 114 109,90 €

Capital realizado

Ações (quotas) próprias

Outros instrumentos de capital próprio

Prémios de emissão

Reservas legais

Outras reservas

Resultados transitados 1 839 235,27 €

Ajustamentos em ativos financeiros

Excedentes de revalorização

Outras variações no capital próprio 14 250,00 €

Resultado líquido do período 111 658,90 €

Interesses minoritários

CP - Outros

Total do capital próprio 1 965 144,17 €

Passivo não corrente 32 227,90 €

Passivo não corrente-Provisões 32 227,90 €

Passivo não corrente-Financiamentos obtidos

Passivo não corrente-Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Passivo não corrente-Passivos por impostos diferidos

Passivo não corrente-Outras contas a pagar

Passivo corrente 116 737,83 €

Passivo corrente-Fornecedores 16 473,52 €

Passivo corrente-Adiantamentos de clientes 2 779,08 €



Reporte SIIAL - Grupo Autárquico 2015
Passivo corrente-Estado e outros entes públicos 33 148,02 €

Passivo corrente-Acionistas/sócios

Passivo corrente-Financiamentos obtidos

Passivo corrente-Outras contas a pagar 58 819,21 €

Passivo corrente-Diferimentos 5 518,00 €

          2722 - Credores por Acréscimos Gastos 5 518,00 €

Passivo corrente-Passivos financeiros detidos para negociação

Passivo corrente-Outros passivos financeiros

Passivo corrente-Passivos não correntes detidos para venda

Outros passivos

Total do passivo 148 965,73 €

Total do capital próprio e do passivo 2 114 109,90 €

Vendas e serviços prestados (+) 1 618 774,01 €

Subsídios à exploração  - entidades participantes públicas (+)

Subsídios à exploração  - entidades participantes privadas (+

Subsídios à exploração - fundos comunitários e Estado (entidade não participante) (+)

Subsídios à exploração - outros (+) 0,00 €

Subsídios à exploração (total) (+) 0,00 €

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 (-)

Fornecimentos e serviços externos (-) -539 101,23 €

Gastos com o pessoal (-) -1 024 222,84 €

Imparidade de inventários (perdas/reversões) (+/-)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) (+/-)

Provisões (aumentos/reduções) (+/-) 9 049,12 €

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) (+/-)

Aumentos/reduções de justo valor (+/-)

Outros rendimentos e ganhos (+) 142 347,17 €

Outros gastos e perdas (-) -63 315,66 €

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 143 530,57 €

Gastos/Reversões de depreciação e de amortização (+/-) -35 492,95 €

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) (+/-)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 108 037,62 €

Juros e rendimentos similares obtidos (+) 5 533,46 €

Juros e gastos similares suportados (-) -1 912,18 €

Resultado antes de impostos 111 658,90 €

Imposto sobre o rendimento do período (+/-)

Resultado líquido do período 111 658,90 €

Resultado das atividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado 
líquido do período

Rendimentos totais  1 775 703,76 €

Gastos totais -1 664 044,86 €


