
GESTÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
• Em 2002 a principal receita da ANMP continuou a ser a rubrica – Prestações de Serviços na qual se integram a  

quotização dos associados e que representou nesse ano 79% do total dos Proveitos Operacionais. 
• No ano de 2003, os proveitos auferidos pela ANMP duplicaram devido ao aumento dos subsídios à exploração que, 

nesse ano, englobaram o montante recebido no âmbito da campanha “Renascer das Cinzas” para ajuda à reconstrução 
e recuperação dos Municípios afectados pelos incêndios florestais ocorridos em Portugal. Consequentemente a 
estrutura dos Proveitos sofreu uma alteração passando os Subsídios à Exploração a ter um peso de 64% no total dos 
Proveitos Operacionais.

• Em 2004 foi realizado o XIV Congresso da ANMP. Desta forma, as prestações de serviços, que englobam também as 
inscrições em congressos, seminários e outros eventos aumentaram em cerca de 13%. Os Proveitos Suplementares 
tais como: edições culturais, publicidade e patrocínios também sofreram um acréscimo significativo. Os subsídios à
exploração tiveram naturalmente uma quebra de 55%relativamente a 2003. Os Proveitos Financeiros aumentaram 
substancialmente em cerca de 44% relativamente ao ano anterior o que revela uma maior preocupação com 
rentabilidade da carteira de activos financeiros desta Associação.

• No período 2002 – 2004 os Proveitos globais da ANMP aumentaram aproximadamente 57%.

2.739.645 €3.619.145 €1.748.808 €TOTAL DOS PROVEITOS
778 €876 €380 €3. Proveitos Extraordinários

21.455 €14.854 €39.656 €2.Proveitos Financeiros

1.033.084 €2.285.608 €205.271 €1.3.Subsídios à Exploração

247.904 €50.892 €153.109 €1.2.Proveitos Suplementares

1.436.424 €1.266.915 €1.350.392 €1.1.Prestações de Serviços

2.717.412 €3.603.415 €1.708.772 €1. Proveitos Operacionais
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Quadro 1 - PROVEITOS



Gráfico 1 - Composição dos Proveitos 
Operacionais em 2002
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Gráfico 2 - Composição dos Proveitos 
Operacionais em 2003
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Gráfico 4 - Composição dos Proveitos 
Operacionais em 2004
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• Os proveitos que constam do Quadro 1 foram aplicados nas finalidades estatutárias sucintamente 
identificadas no Quadro 2 – Custos. As rubricas mais relevantes da Despesa foram “Fornecimentos e 
Serviços Externos” e “Custos com Pessoal” com um peso de respectivamente 54% e 36%

• O aumento global de custos, verificado no período 2002-2004, deveu-se essencialmente ao aumento 
dos Custos Extraordinários provocado pela distribuição dos fundos recolhidos durante a campanha de 
apoio às vítimas dos incêndios em 2003 e pelo envolvimento desta Associação na Cooperação com 
África.

2.756.685 €3.759.704 €1.731.681 €TOTAL DOS CUSTOS
633.407 €1.794.835 €66.523 €3.Custos Extraordinários

421 €679 €325 €2. Custos Financeiros

135.244 €119.871 €121.494 €1.4. Amortizações do Exercício

89.954 €2.053 €2.520 €1.4.Outros Custos Operacionais

761.494 €702.290 €626.798 €1.3.Custos com o pessoal

4.158 €3.031 €8.496 €1.2.Impostos

1.132.009 €1.136.945 €905.525 €1.1. FSE

2.122.858 €1.964.190 €1.664.833 €1. Custos Operacionais
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Quadro 2 - CUSTOS
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Composição dos Custos Operacionais em 2002
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Composição dos Custos Operacionais em 2003
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• O Quadro 3 evidencia a 
composição do Activo da 
ANMP. O Activo Fixo 
representava cerca de 28% 
do total dos valores activos 
no final de 2004.

• A ANMP possui um elevado 
grau de liquidez (61%) por 
forma a dar resposta às 
necessidades de 
financiamento de custo prazo 
inerentes ao seu 
funcionamento;

• As Câmaras Municipais 
Associadas constituem o 
principal devedor da ANMP. 
Em 31 de Dezembro de 2004 
representavam cerca de 45% 
da Dívida de Terceiros. 
Apesar deste facto, as 
dívidas de terceiros 
decresceram no último ano o 
que fez diminuir o valor global 
do Activo.1.100.857 €1.103.790 €1.323.945 €TOTAL DO ACTIVO

7.964 €3.458 €18.478 €2.2.4.Caixa

96.281 €120.751 €88.141 €2.2.3.Depósitos à Ordem

568.545 €465.715 €658.241 €2.2.2. Depósitos a Prazo

1.113 €1.103 €1.089 €2.2.1.Títulos Negociáveis

673.903 €591.027 €765.949 €2.2.Disponibilidades

53.256 €124.199 €57.730 €2.1.2.Câmaras Municipais Associadas

64.774 €50.520 €57.211 €2.1.1.Outros Devedores

118.030 €174.719 €114.941 €2.1. Dívidas de Terceiros

791.934 €765.745 €880.890 €2.ACTIVO CIRCULANTE

2.494 €2.494 €2.494 €1.2.Investimentos Financeiros

306.430 €335.551 €440.561 €
1.1. Imobilizações corpóreas líquidas de 
amortizações

308.924 €338.045 €443.055 €1.ACTIVO IMOBILIZADO
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• O Quadro n.º 4 expõe as várias rubricas do Passivo. Pela observação do mesmo podemos constatar não existir qualquer 
financiamento bancário, sendo o financiamento alheio totalmente direccionado para as actividades de funcionamento correntes. 
No período em análise o Passivo sofreu um decréscimo de cerca de 3,25%.

• O Tribunal de Contas apreciou, no âmbito das suas competências, as contas de gerência da Associação Nacional de 
Municípios não tendo sido detectada qualquer irregularidade.

• O Conselho Fiscal analisou também as contas dos exercícios do último quadriénio, detendo-se em pormenor nos Mapas de 
Balanço e Demonstração de Resultados. Estas peças, bem como os documentos justificativos que as acompanham, espelham 
com rigor a evolução do património da Associação. Registe-se a melhoria da situação económica e financeira, o que augura, 
neste âmbito, um futuro sem sobressaltos.

• Por tudo o que fica dito, o parecer do Conselho Fiscal sobre a actividade da ANMP é amplamente favorável, parabenizando-se 
o Conselho Directivo e todos os seus colaboradores pelo seu bom desempenho ao longo do mandato.

1.100.857 €1.103.790 €1.323.943 €TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

4.655 €10.650 €24.367 €4.2.Acréscimos e Diferimentos

82.004 €58.934 €77.931 €4.1.2. Fornecedores

26.437 €21.614 €14.603 €4.1.1. Estado e Outros Entes Públicos

4.1.Dívidas a terceiros

113.095 €91.198 €116.901 €4.PASSIVO

987.762 €1.012.592 €1.207.042 €3. SITUAÇÃO LÍQUIDA ACTIVA

200420032002Quadro 4 - SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO


