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RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE GESTÃO

No cumprimento dos preceitos legais, vem o Conselho de Administração da Empresa Metropolitana de
Estacionamento da Maia, EM, apresentar o Relatório de Gestão e Contas referente ao exercício económico-financeiro
de 2017.

3

Evolução da Gestão
a) - Condições de Mercado.

A Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM, desenvolve a sua atividade, dando cumprimento ao
estipulado no seu objeto social, sendo que do mesmo, tem particular relevo, a gestão e exploração do
estacionamento à superfície e no subsolo, na área do concelho da Maia.
Bem assim, é de incumbência da mesma, a gestão e exploração do denominado Parque Central da Maia.
Durante o ano de 2017, e respeitante ao estacionamento tarifado à superfície, ou seja, à sua gestão e exploração,
esta mesma concretizou-se na operacionalidade de um total de 53 máquinas, com as óbvias interrupções
temporárias de funcionalidade que as mesmas registaram, fruto das suas características técnicas, sendo que,
permaneceu nas instalações do Parque Central da Maia, uma outra máquina, com a finalidade de apoio para
fornecimento de componentes, para fazer face a avarias técnicas que as demais registaram.
Do total de máquinas supra indicado, 9 (nove) foram colocadas na nova Zona de Estacionamento de Duração
Limitada, Zona do Aeroporto, a operar desde Janeiro de 2017.
Acrescente-se ainda ao serviço da EMEM,EM, na condição de empréstimo uma máquina na nova zona indicada.
No tocante à gestão e exploração dos Lugares Privativos em Domínio Público Municipal, temos que, no ano de
2017, verificou-se a subscrição de 17 Lugares Privativos e um Lugar Privativo Coletivo.
A gestão e exploração do Parque Central da Maia, no ano de 2017, manifestou-se pela utilização dos seis pisos
existentes, com aproximadamente 667 lugares, que se destinaram à exploração direta da empresa. Destes, 200 estão
adstritos aos funcionários da Câmara Municipal da Maia, de acordo com Protocolo celebrado entre as duas
entidades, para o efeito. No que se prende com a Galeria Comercial do Parque Central da Maia, a sua gestão e
exploração, traduziu-se durante o ano de 2017, na ocupação permanente de 3 lojas (sendo uma das mesmas um
espaço coletivo destinado à Autoridade Tributária) e um espaço para quiosque.
De referir que duas Lojas cujo contrato findou, não foram novamente sujeitas a abertura concursal para utilização
, por motivo de deficiências estruturais, que se espera a todo o momento colmatar.
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b) - Investimentos.

No que se refere a este ponto, gostaríamos de dar ênfase à realização de alguns investimentos que foram levados
a efeito no decurso de 2017. Procedeu-se à aquisição de 8 (oito) parcómetros para o prolongamento da Zona Maia
Centro.
Foi, ainda, adquirida uma viatura ligeira mista para o Serviço de Fiscalização e Recolhas, nas Zonas ativas.
Assim, os investimentos no período ascenderam a 51.027,87€ (cinquenta e um mil e vinte e sete euros e oitenta
e sete cêntimos).
Para os Serviços Administrativos, foi ainda adquirido um fotocopiador multifunções, por força de substituição de
um outro que se encontrava obsoleto e, cujos custos de manutenção já eram superiores à aquisição de um novo.
Procedeu-se ainda à aquisição de uma placa principal para parcómetro Stelio, marca Parkeon, em substituição de
uma outra sem reparação possível.
Para além dos investimentos referidos, merece também menção, uma intervenção profunda na autolavadora do
Parque Central da Maia.

c) - Gastos e Rendimentos

1 - Rendimentos.

O volume total de negócios registado em 2017, foi de 597.958,47€ (quinhentos e noventa e sete mil, novecentos
e cinquenta e oito euros e quarenta e sete cêntimos), que se expressa num aumento se comparado com o volume
registado em 2016. Este resultado, advém de um cômputo de registos que se expressam mormente, pelo acréscimo
de rendimentos advindos da gestão e exploração do Parque Central da Maia, principalmente no que se refere a
avenças mensais, ocorrendo também um aumento nos rotativos. De facto, a procura das instalações do Parque
Central da Maia, registou um aumento substancial, por procura do espaço por parte dos utentes, uma vez que o
estacionamento de duração alargada, pode beneficiar, sobretudo aqueles que laboram em zonas limítrofes. Já os
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parquímetros, apresentam um aumento relevante, motivado entre outros fatores, pela implementação na zona
envolvente do Aeroporto.
No que aos rendimentos provenientes da Galeria Comercial do Parque Central dizem respeito, os mesmos
apresentaram uma diminuição, se compararmos com o ano de 2016, devido ao término do contrato de duas lojas.
Respeitante a rendimentos obtidos pelas contraordenações emitidas, registou-se um aumento substancial, se
comparamos com os valores de 2016, uma vez que no decurso de 2017, a emissão das mesmas, obedeceu a uma
sequência mais regular, bem como o facto da área tarifada tem sido ampliada com a criação da Zona envolvente ao
Aeroporto Sá Carneiro.
Na rubrica “Outros Rendimentos” apraz mencionar uma diminuição, devido à redução da estimativa realizada por
ação em Juízo de um cliente da Galeria Comercial apenas para meio ano. Este item prende-se com os rendimentos
advindos de reversões com imparidades.
Assim, e como se assistiu à liquidação da dívida do Canal 5 e da diminuição da dívida da “Heliomaia”, as
imparidades que haviam sido constituídas, influenciaram negativamente a rubrica em questão comparativamente
com o ano anterior.
Em “Juros, Dividendos e Outros” ocorreu um decréscimo pela descida acentuada dos juros de capitais financeiros.

2 - Gastos.

No que se prende com os “Fornecimentos e Serviços Externos”, registou-se uma diminuição de valores na rúbrica
global, se compararmos com o ano de 2016, dando desta forma cumprimento às orientações da LOE para 2017.
Para isso contribuíram reduções nas rúbricas, “Serviços Especializados”; “Ferramentas e Utensílios de Desgaste
Rápido” e “Material de Escritório”, pese embora o aumento das rubricas “Subcontratos”; “Serviços Bancários” e
“Combustíveis” gastos estes advindos do aumento de área tarifada.

Em “Gastos com Pessoal”, registou-se um aumento, se compararmos com os valores de 2016, que se justifica pelo
aumento do nº de subsídios de alimentação pagos (maior número de dias úteis face a 2016), bem como, pela
atualização do valor gasto em “Regime de Capitação” da ACSS.
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Já os “Gastos de Depreciações e Amortizações”, apresentou um valor superior ao de 2016, atentas as aquisições
de imobilizado que se verificaram.
Na rubrica “Outros Gastos”, registou-se um aumento de valores, comparativamente ao exercício de 2016, uma
vez que se verificou o aumento do valor a entregar à Câmara Municipal da Maia, por Contrato-Programa, por
consequência do aumento das “Prestações de Serviços”.

d) - Factos relevantes ocorridos após o termo do Exercício.

Não se registaram quaisquer factos após o termo que mereçam ou justifiquem serem divulgados.

e) – Declarações

A empresa declara que, não subsistem dívidas em mora ao Estado e à Segurança Social.

f) - Evolução previsível da empresa.

É pela Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M, esperado para 2018, que a mesma registe
resultados equivalentes ou superiores ao do exercício ora findo. Para tal, muito contribuirão as políticas de
permanente contenção de custos e cumprimento estreito das diretivas orçamentais, e de investimento estruturado
de igual forma alicerçados numa gestão minuciosa dos meios técnicos existentes.

g) - Aplicação de Resultados.

De acordo com os valores constantes do Balanço e Contas, o resultado líquido é de 76.316,01€ (setenta e seis mil,
trezentos e dezasseis euros e um cêntimo), propondo o Conselho de Administração a seguinte aplicação:
Reserva legal- 7.631,60€ (sete mil, seiscentos e trinta e um euros e sessenta cêntimos).
Outras Reservas- 68.684,41€ (sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro euros e quarenta e um cêntimos).

7

h) – Quotas Próprias
A entidade não detém quotas próprias.

i) - Relações Financeiras entre a Empresa e os seus Administradores.
Não se realizaram no período, autorizações concedidas a negócios entre a entidade e os seus administradores.

j) – Gestão de Risco Financeiro

A atividade da Empresa, está exposta a uma variedade de riscos financeiros, tais como o risco de mercado e o risco de
liquidez.
Este conjunto de riscos, deriva da incerteza caraterística dos mercados financeiros. A política de gestão dos riscos da
Empresa, subjacente a uma perspetiva de continuidade das operações no longo prazo, procura minimizar eventuais efeitos
adversos decorrentes dessas incertezas.

k) - Referências.
O Conselho de Administração da Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM, vem agradecer a todas as
instituições, à Câmara Municipal da Maia e pessoas que nos mais variados domínios têm vindo a apoiar a empresa no exercício
da sua atividade.
Maia, 9 de Março de 2018

O Conselho de Administração
O Presidente
_________________________________________________
Mário Nuno Alves de Sousa Neves
A Administradora
__________________________________________________
Emília de Fátima Moreira dos Santos
O Administrador
__________________________________________________
Francisco Tomé de Campos Maia Nogueira da Costa
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MAPAS TÉCNICOS
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BALANÇO INDIVIDUAL
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Entidade: E.M. Estacionamento da Maia, E.M.
BALANÇO (INDIVIDUAL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
RUBRICAS

Moeda: Euro (1)

NOTAS

DATAS
31.12.2017

31.12.2016

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Propriedades de investimento

103 601,46

83 834,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

367,35

172,60

0,00

0,00

0,00

0,00

103 968,81

84 006,84

0,00

0,00

0,00

0,00

5 630,92

5 401,79

0,00

0,00

0,00

0,00

9

13 111,25

9 737,58

11

7 725,73

2 668,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 640,43

491 009,61

427 108,33

508 817,43

531 077,14

592 824,27
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Goodwill
Ativos intangíveis
Ativos biológicos
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial

6

Outros investimentos financeiros
Créditos a receber
Ativos por impostos diferidos

Ativo corrente
Inventários
Ativos biológicos
Clientes
Estado e outros entes públicos
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Capital subscrito e não realizado
Outros créditos a receber
Diferimentos
Ativos financeiros detidos para negociação
Outros ativos financeiros
Ativos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancários

5

Total do ativo
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Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017

BALANÇO (INDIVIDUAL) EM

Moeda: Euro (1)

RUBRICAS

NOTAS

DATAS
31.12.2017

31.12.2016

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital
Capital subscrito
Ações (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Ajustamentos / outras variações no capital próprio

12

124 699,47

124 699,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

45 498,05

40 439,95

14

101 726,71

56 203,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 316,01

50 581,03

0,00

0,00

348 240,24

271 924,23

Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Passivos por impostos diferidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras dividas a pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

15

45 053,51

1 930,58

1 656,32

1 694,21

10

33 520,36

26 056,58

0,00

0,00

16

91 556,66

280 273,67

11

11 050,05

10 945,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182 836,90

320 900,04

Total do passivo

182 836,90

320 900,04

Total do capital próprio e passivo

531 077,14

592 824,27

Resultado líquido do período
Interesses que não controlam
Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente

Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras dividas a pagar
Diferimentos
Passivos financeiros detidos para negociação
Outros passivos financeiros
Passivos não correntes detidos para venda

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
POR NATUREZAS
(INDIVIDUAL)
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Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM

Demonstração de Resultados por Naturezas (Individual)
Período Findo em

31.12.2017

Moeda: Euro

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

PERÍODOS
2017

Vendas e serviços prestados

17

2016

597 958,47

548 291,23

Subsídios à exploração

-

0,00

0,00

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conj.

-

0,00

0,00

Variação nos inventários da produção

-

0,00

0,00

Trabalhos para a própria entidade

-

0,00

0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

-

0,00

0,00

Fornecimentos e serviços externos

18

-69 808,44

-72 376,91

Gastos com o pessoal

19

-362 864,65

-359 812,68

Imparidade de inventários (perdas / reversões)

-

0,00

0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)

8

2 180,29

5 451,51

Provisões (aumentos / reduções)

-

0,00

0,00

Imparidades de ativos não depreciáveis/amortizáveis (perdas / reversões)

-

0,00

0,00

Aumentos / reduções de justo valor

-

0,00

0,00

Outros rendimentos

21

1 468,10

5 027,43

Outros gastos

20

-36 988,21

-32 463,45

-

131 945,56

94 117,13

6-7

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos / reversões de depreciação e de amortização

-31 260,65

-27 114,92

-

0,00

0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos

-

100 684,91

67 002,21

Juros e rendimentos similares obtidos

-

0,00

0,00

Juros e gastos similares suportados

-

0,00

0,00

-

100 684,91

67 002,21

22

-24 368,90

-16 421,18

-

76 316,01

50 581,03

-

0,00

0,00

Detentores do capital da empresa-mãe

-

0,00

0,00

Interesses minoritários

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

Imparidade de ativos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Resultado das atividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído
no resultado líquido do período
Resultado Líquido do período atribuível a: (2)

Resultado por ação básico
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DO
ANO DE 2017
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Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM

EDIFICIO PAÇOS DO CONCELHO
TORRE LIDADOR, 14º PISO
PRAÇA DR. JOSE VIEIRA DE CARVALHO
4470 MAIA
CONSTITUIDA A 26 DE ABRIL DE 2000

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ANO DE 2017
1 - INTRODUÇÃO
EMPRESA METROPOLITANA DE ESTACIONAMENTO DA MAIA, E.M.
Sede: EDIFICIO PAÇOS DO CONCELHO
TORRE LIDADOR, 14º PISO
PRAÇA DR. JOSE VIEIRA DE CARVALHO
4470 MAIA
Natureza da atividade:
1. A EMEM, E.M. tem por objeto a gestão de serviços de interesse geral e promoção do
desenvolvimento local e regional, através, designadamente da:
a)Instalação e gestão de sistemas de estacionamento público paga, à superfície ou em estruturas
executadas no solo ou subsolo, no território do conselho da Maia.
b) Elaboração ou promoção de estudos de ordenamento de zonas destinadas ao parqueamento
automóvel.
2. No âmbito do seu objeto a EMEM, E.M. poderá também proceder à gestão e comercialização,
direta ou indireta, de lojas e galerias comerciais preferencialmente implantadas em parques de
estacionamentos que estejam sobre a sua responsabilidade.
3. No âmbito do seu objeto a EMEM, E.M. poderá também desenvolver, diretamente ou como
empresa encarregada de gestão de concessões, a atividade de transporte coletivo de passageiros
dentro da área do Município da Maia.
4. Para a prossecução dos seus fins, a EMEM, E.M. pode criar departamentos internos com
autonomia funcional e administrativa, bem como, constituir pessoas coletivas, subscrever ou adquirir
participações em, sociedade civil ou comercial, sociedades reguladas por leis especiais ou
cooperativas, sendo necessário para o efeito deliberação da Câmara Municipal da Maia.
Constituída a 26 de Abril de 2000, com capital social, subscrito e realizado pela Câmara Municipal da Maia.
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2 – REFERÊNCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DF’S
2.1 – Bases de apresentação:
Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Contabilísticas de Relatos
Financeiras adiante designadas por NCRF´s em vigor em 1 de Janeiro de 2010, do SNC, agora substituídas
pelos seguintes diplomas:
- Dec. Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, com as alterações introduzidas pela Lei nº 20/2010, de 23 de
Agosto, do Dec. Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março e do Dec. Lei nº 98/2015, de 2 de Junho;
- Portaria nº 986/2009, de 7 de Setembro, substituída pela Portaria nº 220/2015, de 24 de Julho
(Modelos de Demonstrações Financeiras);
- Aviso nº 15652/2009, de 7 de Setembro, substituído pelo Aviso nº 8254/2015, de 29 de Julho (Estrutura
Conceptual);
- Aviso nº 15655/2009, de 7 de Setembro, substituído pelo Aviso nº 8256/2015, de 29 de Julho (Normas
Contabilísticas de Relato Financeiro);
- Portaria º 1011/2009, de 9 de Setembro, substituída pela Portaria nº 218/2015, de 23 de Julho (Código
de Contas).
2.2 – Derrogação das disposições do Sistema de Normalização Contabilística (SNC).
Não existiram no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos
excecionais, que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.
2.3 – Comparabilidade
Não foram identificadas situações que afetem a comparabilidade dos conteúdos das demonstrações
financeiras.
3- Adoção pela primeira vez das NCRF
A adoção das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) ocorrem pela primeira vez em 2010,
pelo que a data de transição do referencial contabilístico POC para este normativo é de 1 de janeiro de 2009,
tal como estabelecido pela NCRF3 – Adoção pela primeira vez das Normas Contabilísticas de Relato
Financeiro.
4 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
4.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:
a) Ativos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis encontram-se mensurados pelo método do custo, deduzidos das depreciações
acumuladas e quaisquer perdas por imparidade acumuladas.
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As depreciações são calculadas, quando o ativo estiver disponível para uso, pelo método da linha reta, de
uma forma consistente de período a período, numa base de duodécimos, de acordo com as seguintes vidas
úteis estimadas:
Edifícios e Outras Construções

Entre 8 e 50 anos

Equipamento básico

Entre 5 e 14 anos

Equipamento de Transporte

4 anos

Equipamento Administrativo

Entre 3 e 10 anos

Outros ativos fixos e tangíveis

Entre 8 e 10 anos

As despesas com reparação e manutenção de ativos fixos tangíveis, que não aumentem a vida útil do bem,
são consideradas como gasto no exercício em que ocorrem.
b) Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis encontram-se mensurados pelo método do custo, deduzidos das amortizações
acumuladas e de quaisquer perdas por imparidade acumuladas.
As amortizações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes
em conformidade com o período de vida útil esperado o qual corresponde genericamente a 3 anos e de
acordo com o Decreto Regulamentar número 25/2009, de 14 de Setembro.
A taxa de amortização utilizada corresponde ao seguinte período de vida útil esperada:
Anos
Programas de computador

3

c) Imparidade de ativos
Sempre que à data de balanço seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem
que o montante pelo qual o ativo se encontra registado possa não ser recuperado é reconhecida uma perda
por imparidade.
d) Dívidas de terceiros
As dívidas de terceiros são registadas pelo seu valor nominal, deduzido de eventuais perdas por
imparidade, reconhecidas na rubrica de perdas por imparidade em contas a receber, por forma a que, as
mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.
e) Especialização dos exercícios
Os gastos e rendimentos são contabilizados no período a que dizem respeito, independentemente da data
do seu pagamento ou recebimento. Os gastos e rendimentos cujo montante real não seja conhecido são
estimados.
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f) Dívidas a terceiros
As dívidas a fornecedores ou outros terceiros, que não vencem juros são registadas ao custo.
g) Imposto Sobre o Rendimento
A Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM e a generalidade das empresas em Portugal,
encontram-se sujeitas a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas ("IRC") à taxa de 17%, para os
primeiros 15.000,00€ de matéria coletável, e 21% acima de 15.000,00€ sobre a matéria coletável. Ao valor
de Coleta de IRC assim apurado acresce ainda Derrama, incidente sobre o lucro tributável registado e cuja
taxa poderá variar até ao máximo de 1,5%, bem como tributação autónoma sobre os encargos e às taxas
previstas no artigo 88.º do Código do IRC. No apuramento da matéria coletável, à qual é aplicada a referida
taxa de imposto, são adicionados e subtraídos aos resultados contabilísticos montantes não aceites
fiscalmente. Estas diferenças entre os resultados contabilísticos e fiscal podem ser de natureza temporária
ou permanente.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte
das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000),
inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido
concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações casos estes em
que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Assim, as declarações fiscais dos
anos de 2014 a 2017 ainda poderão estar sujeitas a revisão. O Conselho de Administração entende que
eventuais correções resultantes de revisões/inspeções fiscais àquelas declarações de impostos não terão um
efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2017.
h) Benefícios dos empregados
Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, complementos de subsídio
noturno, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios de produtividade e assiduidade,
subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal, abonos para falhas, entre outros. São ainda incluídas
as contribuições para a Segurança Social de acordo com a incidência contributiva decorrente da legislação
aplicável.
As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em
que os serviços são prestados, por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o
pagamento efetivo.
De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período,
vence-se a 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos
correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo.
i) Eventos subsequentes
Os acontecimentos ocorridos após a data do balanço que propiciem provas ou informações adicionais
sobre circunstâncias que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os
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eventos após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço,
quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.
4.2 Outras políticas contabilísticas relevantes
A demonstração dos fluxos de caixa é preparada segundo o método direto.
A EMEM, E.M. classifica na rubrica “Caixa e seus equivalentes” os montantes de caixa, depósitos à ordem
e depósitos a prazo.
A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de
financiamento e de investimento. As atividades operacionais englobam os recebimentos de clientes,
pagamentos a fornecedores, pagamentos ao pessoal, e outros relacionados com a atividade operacional. Os
fluxos de caixa abrangidos nas atividades de investimento incluem as aquisições e alienações de
investimentos em empresas participadas e pagamentos e recebimentos decorrentes da compra e venda de
ativos.
Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de financiamento incluem designadamente os pagamentos
e recebimentos referentes a empréstimos obtidos e contratos de locação financeira.
4.3 Juízos de valor que o Órgão de Gestão fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o SNC requer o uso de estimativas,
pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a adotar pela
EMEM, E.M., com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos
rendimentos e gastos do período de reporte.
Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Administração e nas suas melhores
expectativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados atuais e futuros podem diferir
destas estimativas. As alterações a estas estimativas que venham a ocorrer posteriormente à data das
demonstrações financeiras serão corrigidas em resultados, de forma prospetiva.
As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras dos períodos
findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2017 incluem:
- Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis;
- Análise de imparidades em dívidas a receber;
4.4 Principais pressupostos relativos ao futuro
As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade não tendo a entidade
intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.
5 – FLUXOS DE CAIXA
Os montantes incluídos na rubrica de caixa e equivalentes correspondem aos valores de caixa e depósitos
bancários.
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Em 31 de Dezembro de 2017, o detalhe de caixa e equivalentes de caixa apresentam os seguintes valores:

Descrição

2017

2016

Caixa

2.953,44€

3.335,68€

Depósitos bancários

147.686,99€

87.673,93€

Depósitos a prazo

250.000,00€

400.000,00€

Caixa e equivalentes de caixa

400.640,43€

491.009,61€

Durante o exercício de 2017 foram renovadas as várias aplicações financeiras, O capital investido
diminuiu devido à distribuição ao sócio de resultados, no valor de 200.000,00€.
6 – ACTIVOS INTANGIVEIS
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 não houve movimentos em termos de ativos
intangíveis.
Programas de
computador
Saldo inicial

Propriedade
Industrial

Outros ativos
intangíveis

Total

15.449,56€

15.449,56€

15.449,56€

15.449,56€

15.449,56€

15.449,56€

15.449,56€

15.449,56€

Aquisições
Alienações
Abates
Transferências
Saldo Final
Amort. e Perdas impar.
Acum.
Saldo inicial
Amort. Exercício
Perdas de imparidade do
exercício
Alienações
Transferências
Abates
Saldo final
Valor líquido

7 – ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 o movimento ocorrido no valor dos ativos fixos
tangíveis bem como nas respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas foi o seguinte:
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Terrenos
Recursos
Naturais
Saldo inicial

Outros
ativos
fixos
tangíveis

Edifícios
Outras
Construções

Equipamento
Básico

Equip.
Transporte

Equip.
Administrativo

43.576,40€

210.552,65€

24.998,66€

16.540,53€

295.668,24€

11.405,27€

2.275,00€

51.027,87€

Aquisições

37.347,60€

Total

Alienações
Abates
Transferências
Saldo Final

43.576,40€

247.900,25€

36.403,93€

18.815,53€

346.696,11€

Saldo inicial

27.548,08€

162.016,53€

5.728,86€

16.540,53€

211.834,00€

Deprec.
Exercício

7.728,28€

14.090,14€

9.100,98€

341.25€

31.260,65€

Saldo final

35.276,36€

176.106,67€

14.829,84€

16.881,78€

243.094,65€

Valor líquido

8.300,04€

71.793,58€

21.574,09€

1.933,75€

103.601,46€

Deprec. e
Perdas impar.
Acum.

Perdas de
imparidade do
exercício
Alienações
Transferências
Abates

8 - CLIENTES
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2017, a decomposição da rubrica de Clientes, é como se segue:
Descrição

2017

2016

Clientes

5.630,92€

5.401,79€

Clientes de cobrança duvidosa

14.040,31€

16.220,60€

Imparidades acumuladas

-14.040,31€

-16.220,60€

Total líquido

5.630,92€

5.401,79€

Clientes – nesta rubrica encontram-se registados os saldos a receber de clientes decorrentes da
prestação de serviços.
O movimento ocorrido nas perdas por imparidade acumuladas de clientes, durante o exercício findo a 31
de Dezembro de 2017 foi o seguinte:
Rubricas

Saldo inicial

Aumento

Diminuição

Reversão

Saldo Final

Perdas de imparidade
acumuladas
Clientes

16.220,60€

-2.180,29€

14.040,31€

Total

16.220,60€

-2.180,29€

14.040,31€
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As perdas por imparidade são deduzidas ao valor do correspondente ativo.
9 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
2017

2016

Fornecedores

750,00€

72,75€

Outros Devedores

315,00€

315,00€

Devedores por acréscimos de
rendimentos

12.011,25€

9.314,83€

Adiantamentos a fornecedores

35,00€

35,00€

Outros créditos a receber

13.111,25€

9.737,58€

10 – ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica de EOEP apresentava os seguintes saldos:
Descrição

2017

2016

-

-

0,00€

0,00€

Imposto s/Rendimento - IRC

11.061,55€

2.841,95€

Imposto s/Rendimento - IRS

2.002,26€

2.440,92€

IVA

13.910,05€

13.892,55€

Contribuições para Seg. Social

6.528,93€

6.863,85€

17.57€

17,31€

33.520,36€

26.056,58€

Saldos devedores
Imposto s/Rendimento - IRC
Total
Saldos credores

Fundo de compensação
Total

11 - DIFERIMENTOS
Em 31 de Dezembro de 2017 a EMEM, EM registou na rubrica de diferimentos os seguintes saldos:
Descrição

2017

Rendas

201.68€

FSE - Diversos

2.996,93€

583,44€

Gastos Pessoal – Seguro de
Acidentes de Trabalho

4.527,12€

2.085,01€

Gastos a reconhecer

7.725,73€

2.668,45€

Prestação de Serviços Diferidos

11.050,05€

10.945,00€

Rendimentos a reconhecer

11.050,05€

10.945,00€
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Os gastos a reconhecer referem-se a pagamentos antecipados de gastos que respeitam ao exercício
seguintes e uma renda que foi emitido o recibo em 2017 com o mês de Janeiro incluído.
Os rendimentos a reconhecer resultam das avenças e rendas de Janeiro de 2018 processadas em
Dezembro de 2017.
12 – CAPITAL SOCIAL
O capital social à data de 31 de Dezembro de 2017, encontra-se integralmente subscrito e realizado, e
ascende a 124.699,47€.
A Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM é detida a 100% pela Câmara Municipal da
Maia.
13 – RESERVAS LEGAIS
A rubrica de “reserva legal” registou o seguinte movimento durante o exercício findo em 31 de Dezembro
de 2017:
Descrição

Saldo inicial

Aumento

Diminuição

Saldo final

Reserva legal

40.439,95€

5.058,10€

-

45.498,05€

O aumento verificado resulta da aplicação do resultado líquido do exercício de 2016.
A Reserva legal está totalmente constituída nos termos da lei (20% do capital social), pelo que um mínimo
de 10% dos resultados é destinado à sua dotação. Esta reserva só pode ser utilizada na cobertura de prejuízos
ou no aumento do Capital Social.
14 – OUTRAS RESERVAS
As rubricas “Outras reservas” registaram os seguintes movimentos durante o exercício findo em 31 de
Dezembro de 2017:
Descrição

Saldo inicial

Aumento

Reserva livre

56.203,78€

45.522,93€

Diminuição

Saldo final
101.726,71€

O verificou-se um aumento por aplicação do resultado líquido do exercício de 2016. A diminuição ocorreu
devido à distribuição de resultados ao único sócio da empresa, Câmara Municipal da Maia.
15 - FORNECEDORES
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2017, a decomposição da rubrica de Fornecedores, é como se
segue:
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Descrição

2017

2016

Fornecedores c/c

45.053,51€

1.930,58€

Total

45.053,51€

1.930,58€

Em 31 de Dezembro de 2017, os saldos de fornecedores é elevado par ao habitual da empresa, mas diz
respeito à aquisição de 8 parcómetros à Resopre, fornecedor habitual, ao ROC, CTT e Instituto dos Registos
e Notariados.

16 – OUTRAS DIVIDAS A PAGAR
Em 31 de zembro de 2016, o detalhe da rubrica de Outras contas a pagar é como segue:
Descrição

2017

2016

Remunerações a pagar pessoal

34,14€

113,15€

Total

34,14€

113,15€

Detentores de capital

200.000,00€

Remunerações a liquidar

45.389,03€

44.824,13€

Outros acréscimos de gastos

31.257,02€

33.672,32€

Total

76.646,05€

278.609,60€

Outros

14.876,47€

1.664,07€

Total

91.556,66€

280.273,67€

A rubrica de outros acréscimos de gastos respeita essencialmente à estimativa dos 5% dos rendimentos
do exercício a atribuir à Câmara Municipal da Maia, conforme Protocolo.
17 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Os rendimentos das prestações de serviços são reconhecidos na demonstração de resultados à data do
balanço.
As prestações de serviços em 31/12/2016 e 31/12/2017 foram como se seguem:
Rubrica

31/12/2017

31/12/2016

Parque

166.318,93€

158.592,38€

Duração Limitada

278.776,66€

237.496,84€

Restante atividade

1.117,50€

982,50€

Galeria Comercial

134.540,00€

141.691,76€

Multas

17.205,38€

9.527,75€

Total

597.958,47€

548.291,23€

Prestação de Serviços
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18 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
O detalhe dos gastos com fornecimentos e serviços externos é como segue:
Descrição

2017

2016

Fornecimentos e Serviços Externos

69.808,44€

72.376,91€

Total

69.808,44€

72.376,91€

As rubricas que têm maior peso nesta rubrica são: os Trabalhos especializados, conservação e reparação,
subcontratos e a comunicação.
19 – GASTOS COM O PESSOAL
Os Gastos com o Pessoal em 31.12.2017 e 31.12.2016 foram como segue:
Rubricas

31/12/2017

31/12/2016

Remunerações

282.534,54€

279.245,41€

Encargos sobre remunerações

65.477,99€

64.747,09€

Outros

14.852,12€

15.820,18€

Total

362.864,65€

359.812,68€

O número médio de Trabalhadores em 2017 foi de 21 trabalhadores.
20 – OUTROS GASTOS
Os Outros Gastos em 31.12.2017 e 31.12.2016, foram como segue:
Rubricas

31/12/2017

31/12/2016

Impostos

194,19€

149,14€

Taxas

4,63€

13.83€

Outros

36.789,02€

32.297,35€

Juros

0,37€

3,13€

Total

36.988,21€

32.463,45€

De salientar que na rubrica de Outros estão incluídos os 5% dos Rendimentos do Exercício a atribuir á
Câmara Municipal da Maia, conforme protocolo existente.
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21 – OUTROS RENDIMENTOS
Os outros rendimentos em 31.12.2017 e 31.12.2016, foram como segue:
Rubricas

31/12/2017

31/12/2016

Rendimentos Suplementares

860,75€

575,61€

Desc. p/p Obtidos

4,08€

-

Outros

64,35€

3.351,58€

Juros Obtidos

538,92€

1.100,24€

Total

1.468,10€

5.027,43€

A rubrica de rendimentos suplementares o que se salienta mais são os Juros, a taxas baixaram e como
consequência o juros obtido baixaram consideravelmente, assim como a distribuição dos resultados ao
acionista teve uma influência considerável.
22 - IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
O encargo de imposto registado em 31 de Dezembro de 2017 pode ser apresentado do seguinte modo:
Imposto corrente:

Ano 2017

Ano 2016

Imposto sobre o rendimento

24.368,90€

16.421,18€

Demonstração do relacionamento entre o lucro contabilístico e os gastos /
(rendimentos) de impostos

Período
2017

Período
2016

100.684,91€

67.002,21€

6.890,67€

5.115,84€

107.575,58€

72.118,05€

21.990,87€

14.544,79€

Retenções na fonte

1.548,72€

1.971,96€

Pagamento por conta

11.853,78€

11.607,27€

764.40€

794,62€

1.613,63€

1.081,77€

10.966,40€

2.841,95€

Resultados antes impostos
Diferenças definitivas
Ajustamentos para o lucro
tributável

Diferenças temporárias

Lucro/(Prejuízo Fiscal)
Deduções de perdas fiscais
Coleta
Pagamento Especial por conta

Tributação
Autónoma

Outras componentes do imposto

Derrama
Imposto a pagar/receber

23 – OUTRAS DIVULGAÇÕES

27

Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM
23.1 – Honorários do Revisor Oficial de Contas: Os honorários do Revisor Oficial de Contas
ascenderam no período a 2.992,80€.
23.2 – Não existem dívidas ao estado nem situações de mora, nos termos do Dec-Lei nº. 534/80
de 7 de Novembro.
23.3 – Dando cumprimento ao estipulado no Dec. Lei nº. 411/91, de 17 de Outubro, a
Administração informa que a situação da entidade perante a Segurança Social se encontra
regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.
23.4 – Proposta de aplicação de resultados - De acordo com os valores constantes do Balanço e
Contas, o resultado líquido é de 76.316,01€ (setenta e seis mil, trezentos e dezasseis euros e um
cêntimo), propondo o Conselho de Administração a seguinte aplicação:
Reserva legal- 7.631,60€ (sete mil, seiscentos e trinta e um euros e sessenta cêntimos).
Outras Reservas- 68.684,41€ (sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro euros e quarenta
e um cêntimos).
24 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE BALANÇO
As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração e autorizadas para
emissão em 9/03/2018
. A sua aprovação final está ainda sujeita a concordância da Assembleia Geral.
Entre a data de balanço e a data da autorização para emissão das demonstrações financeiras não foram
recebidas quaisquer informações acerca de condições que existiam à data de balanço, pelo que não foram
efetuados ajustamentos das quantias reconhecidas nas presentes demonstrações financeiras.
25 – ATIVOS CONTINGENTES
Foi instaurado um processo judicial ao cliente Maria, Sílvia e Luís, Ld.ª, cuja sentença determinou o
pagamento por parte deste lojista do valor das remunerações mínimas em singelo dos meses de Agosto,
setembro outubro de 2015, e as prestações em dobro dos meses de novembro e dezembro de 2015 e dos
meses de janeiro a dezembro de 2016 e de janeiro a junho de 2017.
São ainda devidas as prestações que se venceram elevadas ao dobro até à efetiva entrega da loja.
Apenas foram reconhecidos os rendimentos referentes às remunerações mínimas.
No entanto, o processo ainda não transitou em julgado, pois o lojista recorreu da sentença da primeira
instância.

28

Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL
PRÓPRIO NO PERÍODO
DE 2017
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
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Demonstração de Fluxos de Caixa (Individual)
31.12.2017

Unidade monetária: EUR

NOTAS

RUBRICAS

PERÍODOS
2017

2016

Fluxos de Caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes

-

728.581,72

654.970,54

Pagamentos a fornecedores

-

-162.558,37

-164.756,19

Pagamentos ao pessoal

-

-200.451,98

-197.576,39

-

365.571,37

292.637,96

Pagamentos / recebimentos do imposto sobre o rendimento

-

-39.724,04

-37.508,44

Outros recebimentos / pagamentos

-

-194.669,72

-180.601,30

-

131.177,61

74.528,22

-

-22.412,93

-77.462,78

Ativos intangíveis

-

0,00

0,00

Investimentos financeiros

-

0,00

0,00

Outros ativos

-

0,00

0,00

Ativos fixos tangíveis

-

0,00

0,00

Ativos intangíveis

-

0,00

0,00
0,00

Outros ativos

-

0,00
0,00

0,00

Subsídios ao investimento

-

0,00

0,00

Juros e rendimentos similares

-

866,14

285,41

Dividendos

-

0,00

0,00

-

-21.546,79

-77.177,37

-

0,00

0,00

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio

-

0,00

0,00

Cobertura de prejuízos

-

0,00

0,00

Doações

-

0,00

0,00

Outras operações de financiamento

-

0,00

0,00

Financiamentos obtidos

-

0,00

0,00

Juros e gastos similares

-

0,00

0,00

Dividendos

-

-200.000,00

0,00

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

-

0,00

0,00

Outras operações de financiamento

-

0,00

0,00

-

-200.000,00

0,00

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

-

-90.369,18

-2.649,15

Efeito das diferenças de câmbio

-

0,00

0,00

Caixa e seus equivalentes no início do período

-

491.009,61

493.658,76

Caixa e seus equivalentes no fim do período

5

400.640,43

491.009,61

Caixa gerada pelas operações

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
Fluxos de Caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos

Pagamentos respeitantes a:

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
E
RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
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