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Entidades do grupo autárquico, perímetro de consolidação e métodos de consolidação 
 
 
O Município do Barreiro detém participação nos Serviços Municipalizados de Transportes 

Coletivos do Barreiro em diversas empresas intermunicipais que integram o Setor Empresarial 

Local (SEL, bem como outras entidades, nomeadamente, associações e agências. 

De seguida apresentam-se as entidades que constituem o perímetro autárquico do Município do 

Barreiro, indicando as que constituem o perímetro de consolidação, assim como, o respetivo 

método de consolidação utilizado. 

 

Entidades do grupo autárquico 
 

Denominação Natureza da entidade NIPC Valor subscrito % Incluída Método utilizado

Amarsul - Valorização e tratamento de resíduos 

sólidos, S.A
Sociedade anónima 503876321 512 945,00 6,60% Não

Simarsul, S.A.
Sociedade anónima de 

capitais públicos
513606130 2 274 306,00 9,10% Não

S.Energia - Agência Regional de Energia Barreiro, 

Moita, Montijo e Alcochete
ASU 508100720 92 804,79 30,56% Não

Serviços Municipalizados de Transportes Coletivos 

do Barreiro
SM 680015574 3 260 338,11 100,00% Sim Integral

Associação Nacional Municípios Portugueses AM 501627413 6 071,80 Não

Área Metropolitana de Lisboa AME 502826126 24 212,00 Não

Associação de Municípios da Região de Setúbal AMFE 501380574 159 835,00 Não

Artemrede ASU 507174615 26 000,00 Não

AIA - Associação Intermunicipal de Águas da Região 

de Setúbal
AMFE 508574129 15 612,00 Não

Associação Municípios da Rede Portuguesa das 

Cidades Saudáveis
AM 504941569 2 167,67 Não

 
 
A única entidade que integra o perímetro de consolidação é os Serviços 

Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro, uma vez que, estes são detidos a 

100% pelo Município do Barreiro. 

 
Quanto às outras o Município do Barreiro de forma individual, não tem poder sobre as 

outras entidades, não está exposto, nem tem direitos a benefícios variáveis decorrentes 

do seu envolvimento, nem tem capacidade de exercer o seu poder sobre a outra 

entidade de modo a afetar a natureza e a quantia dos benefícios decorrentes do seu 

envolvimento, nomeadamente, nomear, renomear ou destituir os membros de pessoal 

chave na gestão das diversas entidades (NCP 22). 
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Regras e métodos observados na consolidação 
 
 
Agregação de dados 
 
A preparação das demonstrações financeiras consolidadas realizar-se-á pela agregação 
dos diferentes elementos, segundo a sua natureza, das demonstrações financeiras 
anuais individuais homogeneizadas, sem prejuízo das eliminações que se vierem a 
verificar. 
 
Eliminação das operações internas 
 
As demonstrações financeiras consolidadas, devem apresentar os ativos, os passivos, o 
património líquido, os resultados e, se for caso disso, as receitas e despesas de natureza 
orçamental das entidades incluídas na consolidação, como se tratasse de uma única 
entidade, devendo ser eliminadas as operações entre entidades, nomeadamente: 
 

i. Os créditos / dívidas entre as entidades incluídas no perímetro da consolidação; 
ii. Os gastos e rendimentos relativos às operações efetuadas entre as entidades 

incluídas no perímetro da consolidação; 
iii. As operações de transferências e subsídios entre as entidades incluídas no 

perímetro da consolidação; 
iv. Os resultados provenientes das operações efetuadas entre as entidades 

compreendidas na consolidação, caso estejam incluídos nos valores 
contabilísticos dos ativos; 

v. As receitas e despesas orçamentais relativas a operações efetuadas entre as 
entidades que integram o perímetro da consolidação. 
 
 

 
Demonstração das operações efetuadas 
 
 

Ativo não corrente Ativo corrente Património Líquido Passivo não corrente Passivo corrente

2211 -44 373,70

2251 -113 379,59

2721 -113 221,25

2786 -7 882 277,99 -3 379 665,01

411 -2 246 262,04

57 434 681,80

57 -3 052 786,98

Ajustamentos efetuados

Conta

Balanço da CMB
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Ativo não corrente Ativo corrente Património Líquido Passivo não corrente Passivo corrente

211 -31 097,84

214 -3 263,08

259 -7 882 277,99 -3 378 462,11

272 -63 517,33

278 -210 626,73

593 -942 848,96

Balanço dos SMTCB

Conta

Ajustamentos efetuados

 
 
 

 

 

 

Gastos Rendimentos

60 -414 500,00

62 -984 285,26

68 -579 394,27

79 -113 221,25

Conta

Ajustamentos efetuados

Demonstração resultados por natureza CMB

 
 

 

 

Gastos Rendimentos

61 395 955,49

698 -113 221,25

720 -552 358,50

720 -21 864,96

751 -163 000,00

788 -235 656,94

Conta

Ajustamentos efetuados

Demonstração resultados por natureza SMTCB
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Rubrica Valor

Fluxos de caixa de atividades operacionais

Pagamentos a fornecedores -939 776,01

Pagamentos de transferências e subsídios -414 500,00

Fluxos de caixa de atividades de investimento

Investimentos financeiros -105 000,00

Juros e rendimentos similares -175 620,00

Demonstração dos fluxos de caixa CMB

Ajustamentos efetuados

 
 

 

 

Rubrica Valor

Fluxos de caixa de atividades operacionais

Recebimentos de clientes -939 776,01

Recebimentos de transferências e subsídios correntes -163 000,00

Outros pagamentos -280 620,00

Fluxos de caixa de atividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Transferências de capital -251 500,00

Demonstração dos fluxos de caixa SMTCB

Ajustamentos efetuados

 
 

 

 

 

Rubrica Valor

Aquisição de bens e serviços -939 776,01

Transferências correntes -163 000,00

Transferências de capital -251 500,00

Receita com ativos financeiros -105 000,00

Receita com rendimentos de propriedade -175 620,00

Demonstração do desempenho orçamental - CMB

Ajustamentos efetuados
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Rubrica Valor

Venda de bens e serviços -939 776,01

Transferências correntes -163 000,00

Transferências de capital -251 500,00

Despesa com juros e outros encargos -175 620,00

Despesa com passivos financeiros -105 000,00

Demonstração do desempenho orçamental - SMTCB

Ajustamentos efetuados

 
 

 

 
 


