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Ex.'o Senhor Eng.e António Domingos da Silva
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Tiago
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Assunto: Envio do documento de encerramento das contas de 2020

Exmo. Senhor Presidente

-

Os mais respeitosos cumprimentos.

No cumprimento das disposições legais da Lei ne50/20L2, de 31 de Agosto,

designadamente, do seu art¡go 42e, neL al d), somos a remeter a informação relativa à situação
económica e financeira da Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM, a 31 de
Dezembro de2O2O, para submissão da mesma, à apreciação do Executivo da Câmara Municipal
da Maia e posterior envio à Assembleia Municipal.

Sem mais, e ao dispor para eventuais esclarecimentos supervenientes, subscrevemo-nos

apresentando os nossos mais respeitosos cumprimentos.

Junta: Originalda lnformação Económica e Financeira do ano de 2020, da Empresa

Metropol¡tana de Estacionamento da Maia, EM.

Maia, L2 Março de 2020

?t.!o

Diretor da Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM,

(António Nelson Moutinho Ferraz, Dr.)

Torre Lidador, 140 piso Praça Dr. José Vieira de Carvalho ' 4470-202 Maia Telf.:229408721 'e-mail: g@@gng¡n Pl
No Verde: 800 208 508
Cap¡tal Social: 124.699,74e Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia - Contribuinte 504830783
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órgãos Sociais

Acionista único

ffi

Câmara Municipal da Maia

Presidente
António Domingos da Silva Tiago

Secretário/a

l

Ana Miguel Ferreira da Silva Vieira de Carr¡alho

Presidente
Mário Nuno Alves de Sousa Neves

Primeiro Vogal
Emília de Fátima Moreira dos Santos

Segundo Vogal
Francisco Tomé de Campos Maia Nogueira da
Costa

Esteves, Pinho & Associados, SROC

mlarrm:r

representada por Luís Manuel Moura Esteves
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Visão, Missão e Valores e Princípios

Garant¡r a prestação de serviços no âmbito do seu objeto.
Ser uma organização inovadora, sustentável, motivadora e de referência na prestação de serviços de
gestão do estacionamento de qualidade.
Assumir um compromisso com as necessidades e expetativas dos cidadãos.

Ter um conhecimento profundo na área do Código da Estrada e das suas aplicações, nos seus vários
domínios.

Atuar de forma íntegra, paciente e generosa.
Receber a confiança e o reconhecimento da sociedade

Alcançar os melhores resultados possíveis com os recursos disponíveis
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RELATóRþ DO óNAÃO DE GESTÃO

4

Ponto 5
Página 7 de 70
(ponto 6 da reunião extraordinária de 16/06/2021)

DOC:2021,PR,E,1,21468
Reunião de Câmara Extraordinária

z.

18/06/2021

Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia. EM

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 2020.
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l-

lntrodução

A

Empresa Metropolitana

de Estacionamento da Maia, EM, tem como objetivo primordial

a

implementação de uma estratégia de mobilidade no município da Maia, que inclui entre outras ações

a

expansão da sua atividade de fiscalização do estac¡onamento, garantindo assim o acesso equitativo ao
espaço público que é o estacionamento na via pública, numa perspetiva de reconfiguração do espaço urbano,

com vista a impulsionar o comércio local, que através da política de rotatividade da ocupação do espaço

público, garante

o

acesso dos clientes aos espaços comerciais, não esquecendo as necessidades de

estac¡ona mento dos residentes.

A EMEM,EM, tem naturalmente os olhos postos no futuro e, é sua máxima "maior rotatividade melhor
mobilidade".
Segundo este princípio orientador, a EMEM, EM, está atenta às necessidades, de estacionamento de
quem vive e visita a Maia.
Faz parte das responsabilidades da EMEM,EM, proceder a uma análise permanente aos pontos de maior

conflito no concelho, estudando soluções e dando os seus contr¡butos sempre que solicitados pela Edilidade.
No seguimento das atribuições definidas pelo município a EMEM,EM, tem pautado sempre por uma
conduta eficaz e sensata, face às variadíssimas situações que frequentemente se apresentam, tentando,
sempre que possível, satisfazer os interesses da população em geral'

A EMEM,EM na qualidade de Empresa Municipal, não pauta o seu trabalho pela procura do lucro, antes
sim a prestação de um serviço público de qualidade e equitativo. O ano de 2020, refletiu a essencia da
empresa como prestadora de um serviço público, que suspendeu a ação da fiscalização do estacionamento
pago no interese superior do Munícipio e dos Cidadãos.

O ano de

2O2O, para

a EMEM,EM começou com a implementação dos projetos iniciados em 2019,

abraçando novas soluções tecnológicas e um âmbito de ação substancialmente mais alargado.
6
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Mais que tudo, o ano de 2O2OÍoi um ano repleto de desafios que alavancou uma renovação da EMEM,EM
a nível estruturante. No âmbito da assunção das competências delegadas ao abrigo da descentralização de

competências do Estado para as Autarqu¡as Locais foi inevitável a adequação de novas ferramentas de
trabalho consequentemente reestruturação dos recursos humanos.
Em plena aceleração para um ano que já se previa desafiante, surge a pandemia gerada pelo SarsCov2,

com consequencias nefastas para a vida em sociedade. A adaptação ao trabalho à distância quer a nível de
meios, quer a nível de reorganização das tarefas a desempenhar.
Foi um período exigente, principalmente no que concerne à gestão dos recursos humanos.

À semelhança de todo o país foi necessário tomar decisões, a bem da saúde pública, contrariando
frequentemente o espírito económico e empresarial. À semelhança do país que se uniu para ultrapassar as
dificuldades deste cataclismo que ainda hoje impera, também a EMEM,EM se desdobrou em esforços, para

oferecer o seu melhor contr¡buto à sociedade dentro das competências que lhe foram atribuídas.
lmporta salientar o empenho da generalidade dos colaboradores que mesmo nos momentos mais difíceis
marcaram presença e disponibilidade.

Foi essencial, uma resposta positiva e proactiva de quem, todos os dias, enfrentou os avanços e
retrocessos tão característicos de 2020.
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Caraterização da EMEM,EM

A EMEM,EM cuja escritura de constituíção é datada de 26 de Abril de 2000, é constítuída por

uma

Assembleia Geral, representante do acionista único Câmara Municipal da Maia, Presidida pelo Sr. Eng.e

António Domingos da Silva Tiago e como Secretâriola a Sr.e Dr.e Ana Míguel Ferreira da Silva Vieira de
Carvalho.
Tem ainda como Presidente do Conselho de Administração o Sr. Doutor Mário Nuno Alves de Sousa Neves,

primeira Vogal a Sr.3 Dr.e Emília de Fátima Moreira dos Santos e Segundo Vogal o Sr. Dr.e Francisco Tomé de
Campos Maia Nogueira da Costa.

A EMEM,EM está sujeita à ação certificação legat de contas tendo como Fiscal Único a Sociedade de
Revisores Esteves, Pinho & Associados, SROC representada pelo Sr. Dr. Luis Manuel Moura Esteves.
O quadro de pessoal da EMEM,EM

comporta 21 colaboradores e colaboradoras, distribuídos por um total

de L2 homens e 9 mulheres, distribuídos pelas categorias de Direção, Coordenação, Técnicas, AssitenteAdministrativas, Encarregados/as, Agentes de Fiscalização, Agentes de Fiscalização do Estacionamento e
Auxiliar de Manutenção.

Rácio de Género

I

Mascul¡nos

8
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Femeninos
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Dístribuição dos colaboradores da EMEM por categoria e por escalão etário

Dlretor/a Geral
Cordenadores/as de Serviços
Técnlcos/as
Encanegados/as
Agent€s de Flscallzaçllo do Cstacionamento
Agentes de Flscallzaçilo
Asslstente Admlnlstntlvo/a

Auxillar de Manutenção

#67
Mulheres
Homens

A EMEM,EM por delegação de competências pela Câmara Municipal da Maia, é responsável pela
fiscalização do estacionamento regulado à superfície que soma em 2020, 1O72 lugares, apoiados por 66

parcómetros, distribuídos por 18 arruamentos no centro da cidade e 4 arruamentos na zona envolvente do

Aeroporto lnternacional Francisco Sá Carneiro. Por força das competências que lhe foram delegadas

a

EMEM,EM, assumiu em 2020 a fiscalização de todas as infrações leves no que ao estacionamento concerne

ao estacionamento no Concelho da Maia, bem como o procedimento de instrução e decisão de todas as
infrações de estacionamento ao código da estrada e legislação complementar, também elas leves, sejam elas

emitidas pela EMEM, Polícia Municipal,

PSP

ou GNR.

Ainda e no âmbito do estacionamento, a EMEM,EM é entidade gestora do Parque Central da Maia, com

capacidade de 667 lugares. Deste total, 200 lugares por força de contrato programa celebrado com a
Edilidade, são afetos aos funcionários da Câmara Municipal da Maia.

Para além da destes lugares a EMEM,EM explora ainda os Lugares Privativos em Domínio Público
Municipalsendo contabilizados no ano em apreço um totalde 14lugares individuais e 1(umlcoletivo de 21
lugares.
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Condições de Mercado.

O ano de 2020 começou por ser um ano de grandes espectativas. A Empresa Metropolitana

de

Estacionamento da Maia, EM, tem vindo a reforçar a sua atividade na área de negócio da mobilidade e em

particular na gestão do estacionamento à superfície, pautando pela procura da qualidade, comodidade do
serviço prestado e uma resposta às exigências dos munícipes e agentes de desenvolvimento local, alinhando
com a estratégia concertada de mobilidade para o Concelho da Maia, com uma política de pricing bastante

modesta nunca esquecendo a promoção de práticas de estacionamento ma¡s sustentáveis, contribuindo
desta forma para a descarbonização.
O acompanhamento sistemático e contínuo da fiscalização e a rápida resposta às anomalias que surgem nos

equipamentos, contribuem para um serviço de proximidade de melhor qualidade, bem como para elevar a
performance económica e operacional da empresa.
Estes são os princípios gue nos acompanham desde

o primeíro dia e que, mesmo nos momentos

economicamente mais amargos, como os vivenciados em 2020 não são abandonados

No entanto, não sendo ainda possível est¡mar o impacto final resultante das medidas de contenção
adotadas, estamos conscientes que, os efeitos que já estão a ser sentidos na Empresa Metropolitana de
Estacionamento da Maia, EM, nesta fase inicial de combate à propagação do vírus, serão reproduzidos e
ampliados por todo o período de manifestação e contenção da pandemia.

A Câmara Municipal da Maia, na qualidade de acionista única da EMEM,EM, deliberou em reunião da
Assembleia Geral, a suspensão da atividade fiscalizadora, quanto às Zonas de Estacionamento de Duração

Limitada, mantendo no entanto, em pleno funcionamento o Parque Central da Maia. Mas, o distanciamento
social recomendado pelo Governo e, devidamente acatado pela sociedade, trouxe repercussões quanto

à

utilização daquele espaço.
Tendo sido encerrado contabilisticamente o mês de março, verificou-se uma quebra de aproximadamente

90% nas renovações das Avenças Mensais para

o mês de abril e, contrariamente ao habitual, não

10
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verificaram quaisquer novos contratos de avença para mesmo período. Quanto às receitas p roven
rotatívos (utilizadores ocasionais)verificou-se uma quebra, na última quinzena de março, na ordem dos960/o.
Estas quebras, que se preveem prolongar no

tempo, pelo menos durante todo o corrente mês de abrí|, irão

perturbar, de forma nefasta as receitas anteriormente espectadas para 2020.
Ainda, e avaliando a execução das competências que lhe foram conferidas pela Câmara Municipalda Maia,
de referir que a suspensão da fiscalização do estacionamento, bem como os constrangimentos, causados pela

imposição do distanciamento social

e consequente redução de meios, nas entidades com as quais a

EMEM,EM interage, nomeadamente

a

ANSR, condicionam

o

desenvolvimento de procedimentos que

permitiriam, numa realidade de normalidade, já estarmos capacitados para abraçar os novos desafios que
nos foram colocados pelo Município.
A problemática do Covid-19, com impactos ainda desconhecidos ao níveldo risco de negócio das entidades

em geral e efeitos sociais e económicos relevantes, apesar das incertezas e limitações existentes que
impedem uma quantificação/estimativa dos efeitos decorrentes da exposição não só da Entidade mas
também da generalidade das empresas, não verificamos, à data, a existência de situações que possam
resultar na incapacidade de virem a ser cumpridos os compromissos contratuais assumidos, bem como

a

própria continuidade das operações, desde que a normalidade seja reposta a curto prazo.
Apesar disso, e embora desconhecendo o prazo pelo qual as restrições at¡nentes à contensão do vírus

Covid-l9 irão prevalecer, mas acreditando gue a situação será resolvida no mais breve prazo possível,
estamos convictos na presente data, que brevemente será possível continuar a desenvolver a nossa atividade
e a cumprir os compromissos perante o acionista Câmara Municipal da Maia.

Ainda, e no âmbito do Estado de Emergência que atualmente se impõe, foram implementados Planos de
Contingência e medidas de restrição social, obrigando a percorrer caminhos desconhecidos, com um apelo

à

união, sentido de partilha e uma mostra de humanidade e abnegação pessoal.

Com vísta a informar os/as colaboradores/as,

e disponibilizar um melhor resposta na prevenção

EMEM,EM adotou os seguintes procedimentos internos:

1t

a
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.

Divulgação de informação relativamente ao COVID-19, disponibilizada pela Direção Geral

Sa

(Anexo l);

.

Aquisição de solução desinfetante, luvas, máscaras, e de outros instrumentos necessários à prevenção

e combate à contaminação;

.

Reforço da higienização dos sanitários (após limpeza regular deverá ser utilizado desinfetante) e de

superfícies mais manuseadas (p. ex.: maçanetas de portas, botões dos. elevadores e caixas de pagamento

automático e teclados dos computadores);

.

Contratualização com empresa especializada na desinfeção de espaços, para uma intervenção a fundo

no Parque Central da Maia,

.

Suspensão durante o estado de emergência do envio de notificações aos/ás infratores/as, reduzindo

assim ainda que por breves momentos, o risco de contágio da população.

No que diz respeito à minimização da exposição dos/as colaboradores/as, de forma a evitar possíveis
contágios, a EMEM,EM definiu as seguintes medidas preventivas, que têm de ser cumpridas:

.

Recurso ao teletrabalho para todos/as os/as colaboradores/as cujas tarefas são passíveis de serem

realizadas neste recurso.

Encerramento ao público da instalações dos serviços administrativos da EMEM,EM partir do dia
L6|O3/2O2O atê 3L/O5/2020, com recurso aos contatos telefónicos ou por e-mail;

.

Os colaboradores da EMEM,EM ficaram expressamente impedidos de estabelecer contacto com outras

pessoas nas instalações da empresa ou frentes de trabalho, caso se tenha verificado contactado com algum

doente infetado ou apresentassem sintomas do COVID-19 (febre, tosse e dificuldade respiratória);

.

.

A prestação de trabalho imprescindívelfoi efetuada com o devido distanciamento social;

As reuniões presenciais foram realizadas quando incontornáveis não excedendo um total de

3

participantes e sempre com distanciamento superior a 1 metro entre estes;

.

Toda a atividade de fiscalização das zonas de estacionamento de duração limitada e/ou qualquer

fiscalização do estacionamento à superfície, foi suspensa até 3L/05/2O2O.

L2
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. Tendo o acionista determínado

da necessidade da manutenção da prestação de serviço no Parque

Central da Maia, foi elaborada uma escala de serviço, reduzindo a exposição ao contágio por parte dos/as
colaboradores/as, e garantido o distanciamento físico entre colaboradores/as.

.

Ações de formação presencial foram suspensas;

.

Foram suspensos os processos de recrutamento e seleção que impliquem a presença dos candidatos/as

encontram-se suspensos;

.

No caso dos/as trabalhadores/as que tenham necessidade de se deslocarem aos locais onde

habitualmente prestam serviço, foram instruídos/as para ter em atenção:

.

Sempre que entrarem nas instalações desinfetarem as mãos;

o Manter as portas abertas para circulação de ar;

.

Não guardarem lenços de papel usados em cima das secretárías;

.

Evitar a partilha de espaço e quando incontornável, não permanecer mais que 3 pessoas, num mesmo

local;

. Ter uma distância

.

de segurança entre colegas.

No caso dos/as trabalhadores/as que se encontram nas frentes de trabalho foram instruídos/as para ter

em atenção:

.

Equipas com o menor número possível de colaboradores/as:

.

Lavar várias vezes as mãos;

.

Utilização dos equipamentos de proteção disponíveis e adequados a cada situação;

. Todo o atendimento

a clientes é

efetuado impreterivelmente do lado interior da receção para o exterior,

observando as regras de higienização sempre gue ocorra a trocas de documentos, dinheiro e outros objetos;

. Todos os/as colaboradores/as

que apresentem sintomas ou tenham estado em contacto com um/a

ínfetado/a deverão comunicar ao seu superior hierárquico e proceder ao cumprimento do período de
quarentena;

13

t

Ponto 5
Página 16 de 70
(ponto 6 da reunião extraordinária de 16/06/2021)

DOC:2021,PR,E,1,21468
Reunião de Câmara Extraordinária
18/06/2021

/

Emoresa Metropolitana de Estacionamento da Maia. EM

A EMEM,EM tenta de forma corajosa, através da imensa resiliência dos/as seus/suas colaboradores/as,

manter e prestar à população o nosso espirito de missão reguladora do estacionamento no Município da
Maia

lnvestimentos

A situação socioeconómica que o país atravessou em

2O2O, agravada

pela suspensão da atividade

fiscalizadora, condicionaram o investimento previsto para o período em apreço, impelindo a transição do
investimento previsto para 2O2L.

Rendimentos
O volume

totalde negócios registado em 2020, foi de 616.376,10€ (seiscentos e dezasseis mil, trezentos

e setenta e seis euros e dez cêntimos). Uma descida de L,24o/o face ao valor realizado em 2019, resultante da

crise pandémica.
É

notório crescimento percentual das várias áreas de intervenção da EMEM,EM, mais evidente na receita

resultante de "Procedimento Contraordenacional", pois

é

resultado da assunção das competências

delegadas pela Câmara Municipal da Maia, no final de 2019 e previstas no Dec-Lei LO7l2OI8 de 29 de
novembro, que atribui à EMEM a receita a tOO9/o do processo contraordenacional em contraposição dos 55%
atribuídos até 2019, bem como TOYoda receita proveniente da ação fiscalizadora da

PSP e GNR e

ainda, 100/o

da atividade da Polícia Municipal, no que ao estacionamento leve no município da Maia concerne.

t4
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I

-

Gastos

No que se prende com os "Fornecimentos e Serviços Externos", registou-se um aumento em cerca de 78%

nos valores na rúbrica global, se compararmos com o ano de 20L9, sendo que, os gastos realizados cujas
variações de distinguem, dizem respeito a situações incontornáveis e imperativas e das quais procederemos

adiante a uma explanação em mais detalhe.

Destacam-se como aumento de gastos as rúbricas de "subcontratos" que resulta do incremento de

'onsultas

à

Conservatória

do

Registo Automóvel

e, a rúbrica "Comunicação" cuja variação, é

primordialmente devida a gastos postais e incontornável, pois advém do cumprimento das obrigações de
notificação no âmbito do processo contraordenacional.
Os "Gastos com Pessoal" sofreram um aumento

de2%face

a 2019

motivado pela contratação de um novo

colaborador.
lV - Factos relevantes ocorridos após o termo do Exercício.
Entre o término do exercício em apreço e até à data do presente documento, foi apresentada a renúncia ao cargo
de Administrador, do Segundo Vogal, Dr. Francisco Tomé de Campos Maia Nogueira da Costa, no dia 5 de fevereiro de

102t.
A Assembleia Geral tomou conhecimento da renúncia em reunião datada de 3 de março de 2O2t, tendo dado início

ao processo de substituição do Administrador renunciante sendo que, até à presente data não foi possível concluir o

referido processo. Nestes termos e pelas razões apontadas, os documentos de prestação de contas do ano de

2O2O

serão assinados nos termos da legislação aplicável pelos Administradores em exercício.
V

-

Declarações

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

Vl - Evolução previsívelda empresa.

No final de 2O2O era esperado pela Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M, um registo

em 2021 de um crescimento económico substancial. Estimava-se que o cumprimento estreito das diretivas
15
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orçamentais, e de investimento estruturado de igual forma alicerçados numa gestão minuciosa dos meios

técnicos existentes, impulsionados pelo resultado da assunção de novas competências no âmbito da
fiscalização do estacionamento resultarias numa alavancagem económica substancial para a EMEM.
No entanto, e já em 2O2L, a situação de calamidade pública provocada pela pandemia COVID-l9 continua
a agravar-se,

fruto, segundo os peritos, da falta de rigor no cumprimento das medidas restritivas, bem como

de novas variantes do vírus SARS-COV-2, que tornam ainda mais difícil a contenção da disseminação da
doença. A capacidade hospitalar do País foi e continua a ser posta à prova, mesmo com a mobilização de
todos os meios do SNS, das Forças Armadas, dos setores social e privado, tem sido de extrema dificuldade a

¡toma da normalidade tal como a conhecíamos.
Foi inevitável o recurso a novo confinamento com o intuito da diminuição drástica de contágios, e

a

aplicação de restriçöes de deslocação e contactos, com o objetivo da desaceleração de novos casos, em
seguida de internamentos e finalmente de óbitos.
No momento da elaboração do presente documento, o país ainda se encontra com severas restriçöes aos

contatos, não havendo no momento, qualquer previsão minimamente f¡ded¡gna quanto à ansiada retoma
social e consequentemente económica, motivo este impeditivo de determ¡nar de forma realista a evolução
previsível da empresa.
Vll - Aplicação de Resultados.
De acordo com os valores constantes do Balanço e Contas, o resultado líquido é de 18.20L,74€ (dezoito

mil, duzentos e um euros e setenta e quatro cêntimos), propondo o Conselho de Administração a seguinte
aplicação:

Reserva legal- L.820,L7€(mil, oitocentos e vinte euros e dezassete cêntimos).

Outras Reservas- 16.381,57€ (dezasseis mil, trezentos e oitenta e um euros e cinquenta e sete cêntimos).

Vlll

-

Quotas Próprias

A entidade não detém quotas próprias.

16
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lX - Relações Flnancelras entre a Empresa e 06 seus Admlnlstradores.
Não se realizaram no período, autorizações concedidas a negócios entre a entidade e os seus administndores.

X

-

Gestâo de Rlsco Flnancelro

A atividade da Empresa, está exposta a uma variedade de riscos financeiros, ta¡s como o risco de mercado e o risco
de liquidez.
Este conjunto de riscos, deriva da incerteza caraterlstica dos mercados financeiros. A política de gestão dos riscos

da Empresa, subjacente a uma pefspetiìra de continuidade das operações no longo pri¡zo, pntcura minimizar eventuais
eúeitos adveros decorrentes dessas ¡ncertezas.

t7
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Relatório de Boas Práticas de Governo Societário

18
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Síntese e enquadramento
O Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais (RJAEL) constante da Lei 50/20L2, de 3L

de agosto, com última alteração da Lei np 7Ll2O78 de 3L/72, rege as empresas do Sector Empresarial Local
As empresas locais são integradas no setor público empresarial, cujos princípios e regras são definidos pelo Decreto-

Lei 133/2013 de 3 de Outubro (alterado pela Lei 75-A/2074 de 30 de setembro e pela Lei 42/20L6 de 28 de dezembro).
Para efeitos do cumprimento dos artigos 54s do Decreto-Lei L33/20L3 de 3 de outubro e ne2 do art.e 70e do Código

das Sociedades Comerciais,

a

Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM (EMEM,EM) procede

à

elaboração do Relatório de Boas Práticas de Governo Societário, submetendo-o, posteriormente, à apreciação do Fiscal
Único da empresa para efeito do cumprimento das suas competências legais e estatutárias.

O Acionista

-

Estrutura, competênc¡as, obrigações e responsabilidades

O capital social da EMEM,EM é de 124.699,47€ (cento e vinte e quatro mil seiscentos e noventa e nove euros e
quarenta e sete cêntimos) integralmente detido pelo Município da Maia, gue exerce uma influência determinante e
dominante na atividade da empresa.

A EMEM,EM é, nos termos do artigo 19s da Lei 5O/2O12 de 31 de agosto, empresa do setor empresarial local,
exercendo os seus direitos societários nos termos da lei comercial e em conformidade com as orientações estratégicas
do município.
Está, ainda, expressamente definido nos estatutos da empresa, em cumprimento do disposto no ne2 do artigo da

Lei5O|2OL2 de 31 de agosto e do artigo 62s do Decreto-Lei 133/2073 de 3 de outubro, a atribuição do exercício da

função de acionista ao Município da Maia, mediante deliberação em Assembleia Geral, com reuniões convocadas
regularmente ou por deliberação unânime desse mesmo órgão.
São poderes da Câmara Municipalda Maia, enguanto Entidade Pública Participante:

a) Determinar as orientações estratégicas da Empresa, as quais definem os objetivos a prosseguir pela Empresa e a

forma de prossecução das atividades que lhe estão cometidas, contendo metas quantificadas nos contratos a celebrar
entre o Município e a Empresa;
b) Nomear o seu representante na Assembleia Geral da EMEM,E.M.;
c) Propor à Assembleia Municipal da Maia a designação do fiscal único da EMEM,E.M.;
19
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d) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da EMEM,E'M;
e) Deliberar sobre propostas de alteraçöes dos Estatutos e aumentos de capital, sem prejuízo das competências da
Assembleia Municipal da Maia previstas no artigo 22.e-A da Let 5O/2O12 de 31 de agosto;

f) Propor os contratos programa a aprovação da Assembleia Municipal da Maia;
g) Aprovar os contratos de gestão a celebrar com a EMEM,EM para execução de or¡entações estratégicas nos termos

do n.e 3 do artigo 37.s da Lei ne 50/2012, contemplando diversos aspetos do mandato de gestão de serviços de
interesse geral a ser assegurado pela EMEM,EM em conformidade com o seu objeto e com as referidas orientaçöes.

Princípios Estratégicos

A EMEM,EM é uma empresa municipal, detida a

tOOYo

pela Câmara Municipal da Maia, dotada de autonomia

administrativa e finance¡ra e patr¡mónio próprio.
Tem por objeto social a gestão de serviços de interesse geral, através, designadamente, da promoção, gestão e
fiscalização do estacionamento público urbano pago, à superfície ou em estruturas executadas no solo ou no subsolo,

no território do concelho da Maia, bem como elaboração ou promoção de estudos de ordenamento de zonas
destinadas ao pargueamento automóvel.

Conforme disposto nos Estatutos da EMEM,EM tem por missão, o ordenamento das áreas de estac¡onamento que
lhe são confiadas, a promoção das obras de construção de parques de estacionamento e a instalação de equipamentos
destinados a disciplinar o parqueamento na via pública, bem como a respetiva exploração; fazer cumprir as disposiçöes

legais, os regulamentos e posturas municipais relativas a parqueamento tarifado, a promoção de estudos com

a

finalidade da aplicação de novas tecnologias e métodos de exploração dos estacionamentos tarifados, o exercício de
todas as atividades que lhe venham a ser cometidas pela Câmara Municipal da Maia e que se mostrem compatíveis
com o objeto social da empresa, bem como, todos os demais atos necessários e adequados à prossecução do objeto
social.
A missão da EMEM,EM assenta em valores como a Competência, a Credibilidade, a Ética, a Eficiência e a Qualidade
no serviço prestado.
De acordo com a organização ¡nterna, a EMEM,EM possui uma estrutura orientada para duas grandes vertentes: a

área do estacionamento na via pública e a área de estacionamento em parque fechado à superfície ou no subsolo.
20
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A EMEM,E.M., tem por objeto social, a gestão de serviços de interesse geral, através, designadamente da

a) - Promoção, gestão e fiscalização do estacionamento público urbano pago, à superfície ou em estruturas
executadas no solo ou no subsolo;
b) - Elaboração ou promoção de estudos de ordenamento de zonas destinadas ao parqueamento automóvel.

c) - Promoção de medidas que incentivem a mobilidade elétrica, através de condições de parqueamento

e

estacionamento.
d) - Exercer as competências que lhe forem delegadas pela Câmara Municipal da Maia em matéria de transportes
públicos.

No âmbito do seu objeto, a EMEM,E.M., poderá, de igual modo, proceder à gestão e comercialização, direta ou

indireta, de lojas e galerias comerciais, preferencialmente implantadas em Parques de Estacionamento que estejam
sob sua responsabilidade.

No âmbito da prestação de serviço de interesse geral e atento o seu objeto social, constituem atribuições da
EMEM,E.M.:
a) - A elaboração de estudos e projetos de execução de ordenamento das áreas de estacionamento que lhes forem

confiadas;
b) - A promoção das obras de construção de parques de estacionamento e a instalação de equipamentos destinados
a disciptinar o parqueamento na via pública, bem como a respetiva exploração;
c) - Fazer cumprir as disposições legais, os regulamentos e posturas municipais relativas a pargueamento tarifado;

d) - A execução de medidas e ações necessárias à conservação e manutenção das instalações e equipamentos;

e) - A aquisição dos bens, equipamentos e direitos a eles relativos, necessários às atividades sociais da empresa,
bem assim como, a organização e atualização do cadastro desses bens;

f) - A promoção de estudos com a finalidade da aplicação de novas tecnologias e métodos de exploração

dos

estacionamentos tarifados;
g) - O exercício de todas as atividades que lhe venham a ser cometidas pela Câmara Municipal da Maia e que se
mostrem compatíveis com o objeto social da empresa;
h) - Todos os demais atos necessários e adequados à prossecução do objeto social.
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As obras e os trabalhos promovidos pela EMEM,E.M., podem ser executadas no regime de administração direta
de empreitada, desde que as mesmas resultem do exercício das suas atribuiçöes específicas e o projeto seja submetido
a parecer, aprovação e licenciamento da Câmara Municipal da Maia.

órgãos Sociais
A EMEM,EM tem como órgãos sociais constituídos, a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e o Fiscal
Único.

Assembleia Geral
Nos termos do disposto no art.e 16s ns4 dos Estatutos da EMEM,EM a Assembleia Geral é constituída pelos
acionistas com direito a voto, pelo que, e uma vez que a Câmara Municipal da Maia é a única acionista, cabe à mesma

indicar o seu representante para a Assembleia Geral. A Mesa da Assembleia Geral é determinada por deliberação do
ac¡onista, sendo constituída pelos seguintes elementos:
Eng.e

¡n¡6n,o Domingos da Silva Tiago - Presidente da Mesa da Assembleia Geral;

Dr.3 Ana Miguel Ferreira da Silva Vieira de Carvalho

-

Secretária da Mesa da Assembleia Geral.

A presença e participação dos elementos da Mesa da Assembleia Geral não é remunerada nem objeto de qualquer

tipo de compensação financeira.
A Assembleia Geral reúne-se na sede da empresa, para apreciação dos documentos de prestação de contas, o
relatório e pareceres anexos, os lnstrumentos de Gestão Previsional, quando a sua convocação for requerida pelo
ac¡onista e sempre que o Conselho de Adm¡n¡stração e o Fiscal único o julguem adequado e necessário.

Conselho de Administração
A Administração da EMEM,E.M., é exercida por um Conselho de Administração, que é designado pela Assembleia
Geral. O Conselho de Administração é composto por três membros:

Doutor Mário Nuno Alves de Sousa Neves
Dr.e Emília de Fátima Moreira dos Santos

-

Presidente do Conselho de Administração

-

Primeiro Vogal

Dr. Francisco Tomé de Campos Maia Nogueira da Costa

-

22
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De acordo com o ne 3 do artigo 9e dos Estatutos da EMEM,EM, é proibido o exercício simultâneo de

ções,

independentemente da sua natureza, na entidade pública participante e de funções remuneradas na EMEM,E.M..
Os membros do Conselho de Administração não são remunerados, nem recebem qualquer

tipo de compensação

financeira.
O mandato dos titulares do Conselho de Administração coincidirá com o dos titulares dos órgãos autárquicos, sem

prejuízo dos atos de exoneração e da continuação de funções até à efetiva substituição.

O Conselho de Administração reúne com a periocidade mensal, é informado e aprecia e toma as decisões
necessárias, em quórum, no âmbito das competências que lhe estão reservadas e definidas estatutariamente.

FiscalÚnico
A fiscalização da EMEM,EM cabe ao Fiscal Único designado em 7 de Maio de 2018, pela Assembleia Municipal da

Maia nos termos do disposto no ne3 do artigo 26s da Lei 5O/2012 de 31 de agosto, a quem cabe o cumprimento das
obrigações gerais atribuídas no Código das Sociedades Comerciais e, ainda, as obrigações específicas estabelecidas no

artigo 25e do RIAEL.
O Fiscal Único é obrigatoriamente um Revisor Oficial de Contas ou uma Sociedade de Revisores de Contas.

A EMEM,EM, em consonância com o Fiscal Único e sem prejuízo da competência deste, pode atribuir as Auditorias
das Contas a uma entidade externa de reconhecido mérito, que coadjuvará aquele órgão no exercício das suas funções
de verificação e cert¡f¡cação das contas.
Para o mandato em curso, o Fiscal Único designado foi a sociedade Esteves, Pinho & Associados, SROC.

Organização lnterna
Para além do controlo externo, por via de auditoria efetuada regularmente pelo Fiscal Único, a EMEM,EM, procede,

ainda, ao escrutínio e rastreamento dos seus proced¡mentos internos.

Anualmente revê a política adotada para Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas, através da elaboração
de relatório de execução e com vista a ajustar procedimentos. Este relatório é presente ao Conselho de Administração
e posteriormente tornado público no endereço WEB da empresa.

Dando cumprimento à Resolução do Conselho de Ministros n.e 19/20\2, de 8 de março, bem como da Lei n.s

62/20L7, de 1 de agosto, a empresa tem implementado um plano de ação para a igualdade de género e não
23
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Emoresa Metropolitana de

discriminação, gue pretende garantir igualdade de oportunidades e de tratamento, e ainda a proporção das pessoas
de cada sexo designadas em razão das suas competências, aptidões, experiência e qualificações.

Complementariamente, foi, ainda, elaborado um código de ética e conduta, que compreende um conjunto de
princípios a serem aplicados, não só nas relações entre os/as colaboradores/as no desempenho das suas funçöes mas

também nas relaçöes com público.

Em 2018,

a

EMEM,EM celebrou um Acordo

de

Empresa com

o

SINTAP-Sindicato dos Trabalhadores da

Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, como resultado de uma vontade de maior eficácia e eficiência
dos serviços que contribuam para a plena realização do objeto social, tendo presente o papel essencial desempenhado

pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. A par do referido acordo, foi ainda implementado um Regulamento de
Ava liação e Reconhecimento dos Trabalhadores.

Com vista a uma totaltransparência de proced¡mentos e equidade de tratamento nas relações laborais, a EMEM,EM

encontra-se, atualmente, em fase de elaboração de um regulamento de procedimentos e de controlo interno, que

compreende um plano de organização que contempla a definição de funções

e

responsabilidades funcionais,

a

autoridade e delegação de responsabilidades, separação de operações por área de responsabilidade e coordenação
das atividades operacionais e um conjunto de medidas, métodos e procedimentos adotados pela empresa a fim de

conseguir uma maior eficácia e eficiência das operações, fiabilidade da informação e cumprimento das leis e normas
aplicadas.

Sítio na lnternet
A EMEM,EM publica no seu sítio da internet www.emem.pt toda a informação a que está sujeita por aplicação dos
art.e 42e e 43s da Lei5O/2O12 de 31de agosto.
Para além da publicação no sítio da internet a EMEM,EM, presta, ainda, informação sobre a sua atividade à Câmara

Municipal da Maia (seu acionista único), ao Tribunal de Contas, à Direção Geral das Autarquias Locais, à Autoridade
Tributária e, ainda, a todo e qualquer organismo ao qualtenha deveres de informação legalmente inst¡tuídos.
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Polftica de Recursos Humanos e Proteção de lgualdade

A EMEM,EM tem por princípio orientador de políticas de recursos humanos o desenvolvimento da valorização
pessoal através das áreas de formação e desenvolvimento, saúde e segurança no trabalho, conciliação entre vida

profissional e familiar e proteção ao emprego.
Foi a promotora principal para a celebração de um acordo de empresa que salvaguarde os direitos e deveres dos e
das colaboradoras.

A aposta na promoção da igualdade está ainda patente na implementação de um regulamento de avaliação e
reconhecimento dos trabalhadores.

Apresenta-se a seguir o diagnóstico anual relativo à paridade das remunerações auferidas com referência a 31 de

dezembro de 2020.
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ffi
Prestação de Servigo Público ou de Interesse Geral
A EMEM,EM presta um serviço de interesse geral, por aplicação de um contrato-programa celebrado entre esta e a

Câmara Municipal da Maia, no qual esta última entrega à primeira a gestão de estacionamento público tarifado à
superfície ou no subsolo do município da Maia. Este Contrato-programa define ainda a forma como a gestão do
estacionamento público de domínio municipal é entregue e de que forma este é explorado pela empresa.
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Transações com partes Relacionadas e Outras
A aquisição de produtos e serviços nas melhores condições contratuais é objetivo da EMEM,EM, garantido sempre a

escrupulosa aplicação e cumprimento do Código dos Contratos Públicos a que se encontra vinculada.
Para prossecução deste objetivo a empresa aperfeiçoou mecanismos, conducentes à melhoria dos processos internos

e inerente ao controlo dos mesmos, materializando na segregação de funções e mecanismos de controlo.

Análise de sustentabilidade da entidade nos domínios, económico, social e ambiental
A Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM, assume a responsabilidade socialda sua organização a
dois níveis:
Face ao ambiente lnterno:

lgualdade de oportunidades e polít¡cas de não discriminação;
Ambiente organizacional propício à aprendizagem;
Conciliação da vida profissional e familiar através de adequação de horários e do recurso ao banco de horas;
Pollticas transparentes e transversais;

lntegração de todo o pessoal afeto na tomada de decisões e elaboração de propostas;
Formação contínua aos trabalhadores;

Reconhecimento.
Face ao ambiente externo:

Garantir a sustentabilidade e racionalidade económica e financeira da empresa;
Transparência de gestão;
Adoção de políticas de responsabilidade social;

Promover e dinamizar o estacionamento regulado;
Ot¡m¡zar a gestão dos espaços de estacionamento regulados disponíveis;
Participação em projetos de desenvolvimento comunitário no âmbito do estacionamento e mobilidade;
Promoção de boas práticas de mobilidade.
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Referências
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O Conselho de Administnção da Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM, vem agradecer a todas
as instituiçöes, à Câmara Municipal da Maia e pessoas que nos mais variados domfnios têm vindo a apoiar a empresa

no exercfcio da sua atividade.

Maia,30 de Março de2O2L

O Consel/rc de Admi nistraçåo
O Prcsldente

\^^
Mário Nuno Alves de Sousa Neves
A Admlnistradora

I
Emflia de Fátima Moreira dos Santos
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BALANçO (INDIVIDUAL) EM 3L DE DEZEMBRO DE 2020
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DEMONSTRAçÃO DOS RESU LTADOS
POR NATUREZAS

33

Ponto 5
Página 36 de 70
(ponto 6 da reunião extraordinária de 16/06/2021)

DOC:2021,PR,E,1,21468
Reunião de Câmara Extraordinária
18/06/2021

cionamento da Maia. EM

Emoresa Metropolitana de
Período findo em 31.72.2020

Moeda: Euro

ÉT:fn¡n
1l:ñIDJfúFfrrfúII{úIIliIlIl

NtrIEs

'T'Id

ffi
ffi

17

ffi

616 376,10€

624173,42€

18

-137546,W

-73572,8t€

19

402875,tæ

-394 1¿14,56€

0,00€

751,40€

2t

139,60€

8 313,80€

20

-37 4€''.,82€

47430,1æ

446t2,74€'

118 031,15€

-20248,5*.

-30 319,07€

W

24364,1X

87772,0æ

ffi

24364,1X

87 712,08€

-6162,45€

-20932,3æ.

t820t,74e

66779,7æ

GFBIIFI,TiEITIIET

ffi
ffi
oríEfrcËllr¡r:nr:fi:EF

8

ffi
ffi
ffi

6-'

x2

Y
34

Ponto 5
Página 37 de 70
(ponto 6 da reunião extraordinária de 16/06/2021)

DOC:2021,PR,E,1,21468
Reunião de Câmara Extraordinária
18/06/2021

Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia. EM

DEMONSTRAçÃO DE FLUXOS DE CA¡XA

35

Ponto 5
Página 38 de 70
(ponto 6 da reunião extraordinária de 16/06/2021)

DOC:2021,PR,E,1,21468
Reunião de Câmara Extraordinária
18/06/2021

Empresa Metro oolitana de Estacioname nto da Maia. EM
Período findo a 31 de dezembro de 2020
Unidade monetária: Euro
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DEMONSTRAçÃO DAS AITERAçöES NO CAPITAL
PRóPRIO NO PERíODO
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NOTAS ÀS O¡IvIONSTRAçöES
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PAçOS DO CONCELHO

"/
TORRE LIDADOR, 149 PISO

PRAçA DR. JOSE VIEIRA DE CARVALHO
4470 - 202 MAIA
CONSTITUIDA A 25 DE ABRIL DE 2OOO

¡tores Às oe¡no¡tsrnecões nueucenas oo eno oe zozo

r - ¡nrRooucÃo

EMPRESA METROPOTITANA DE ESTAC¡ONAMENTO DA

MAIA E.M.

Sede: EDIFICIO PAçOS DO CONCELHO
TORRE LIDADOR, 149 PISO

PRAçA DR. JOSE V¡EIRA DE CARVALHO

4470- 202 MA|A

Natureza da atividade:

L.

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 territór¡o do conselho da Maia.

b) Elaboração ou promoção de estudos de ordenamento de zonas destinadas ao parqueamento
automóvel.
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2.

No âmbito do seu objeto a EMEM, E.M. poderá também proceder à gestão e comercialização,
díreta 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 funcionale admínistrativa, bem como, const¡tuir pessoas coletivas, subscrever ou adquirir

participaçöes em sociedade civil

ou comercial,

sociedades reguladas

por leis

especiais ou

cooperat¡vas, sendo necessário para o efeito deliberação da Câmara Municipalda Maia.

Constituída a 26 de abrilde 2000, com capitalsocial, subscrito e realizado pela Câmara Municipal da Maia.

2

- REFERÊNCIAI

2.1

-

CONTABITISTICO DE PREPARACÃO DAS DF,S

Bases de apresentação:

Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato

Financeiro adiante designadas por NCRF's em vigor desde 1 de janeiro de 2010, do SNC, atualizadas pelos
seguintes diplomas:

- Dec. Lei ne t58/2OO9, de 13 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei ne 2O/2OIO, de 23 de
agosto, do Dec. Lei ne 36-A/2OLL, de 9 de março e do Dec. Lei ne 98/2015, de 2 de junho;
- Portaria ne 22O12O75, de 24 de julho (Modelos de Demonstrações Financeiras);
- Aviso ne 8254/2O15, de 29 de

julho (Estrutura Conceptual);

- Aviso ne 8256/2O15, de 29 de

julho (Normas Contabilísticas e de Relato Financeíro);

- Portaria ne 2L8|2OL5, de 23 de julho (Cód¡go de Contas);
- Aviso ns 8258/2O15, de 29 de

julho (Normas lnterpretativas).
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2.2-Derrogação das disposições do Sistema de Normalização Contabílística (SNC).

Não existiram no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeíras, quaisquer casos

excecionais, que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevísta pelo SNC.

2.3

-

Comparabilidade

Não foram identificadas situações que afetem a comparabilidade dos conteúdos das demonstrações
financeiras.

3- Adocão 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 foi a data de 1 de janeiro
de 2009, talcomo estabelecido pela NCRF3 -Adoção pela primeiravez das Normas Contabilístícas de Relato
Financeiro.

4-

PRTNCTPATS POLITICAS CONTABIUSTICAS

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.

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:
43
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Eú!Mr;r:Er?!!

EntreSe14anos
4 anos

Entre3el0anos
EntreSel0anos

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 intangíveîs

Os ativos intangíveís 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 25/2OO9, de 14 de setembro.

A taxa de amortização utilizada corresponde ao seguinte período de vida útil esperada

ElïlãB

3

c) lmporidade de otivos

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.
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d) Dívidas de terceíros

As dívidas de terceíros são registadas pelo seu justo valor, que não difere do seu valor nominal, deduzido

de eventuais perdas por imparidade, reconhecidas na rubrica de perdas por imparidade em contas a receber,

por forma a gue, as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

e) Especiolîzação dos exercícîos

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
Os gastos e

estimados.

fl

Dívîdos a terceiros

As dívidas a fornecedores ou outros terceíros, que não vencem juros são registadas ao custo amortizado,

que não difere do seu valor nominal, considerando os prazos de vencimento contratualizado.

g) lmposto Sobre o Rendimento

A Empresa Metropolitana de Estacíonamento da Maia, EM e a generalidade das empresas em Portugal,
encontram-se sujeitas a lmposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas ("lRC") à taxa de L7To, para os
primeiros 25.000,00€ de matéria coletável, e 2L% acima de 25.000,00€ 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 L,S%ó, bem como tributação autónoma sobre os encargos e às taxas
previstas no art¡go 88.e do Código do lRC. No apuramento da matéria coletável, à qual é aplicada a referida
taxa de imposto, são adicionados e subtraídos aos resultados contabílísticos 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 (cinco anos para a Segurança Social), inclusive,
exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em

curso inspeções, reclamações ou impugnações casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os
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fM

prazos são alargados ou suspensos. Assim, as declarações fiscais dos anos de 2OL7 a 2020 aind

"B

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 2020.

h) Benefícios dos empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, complementos de subsídio
noturno, retribuições eventuais por trabalho extraordínário, 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 1 de janeiro do ano seguinte ao de referência sendo somente pago nesse mesmo período, pelo

que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo no ano de
referência a que respeitam.

i) Eventos subsequentes

Os acontecimentos ocorridos após a data do balanço que propiciem provas ou informações adicionais

sobre circunstâncias que ex¡stiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os
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.

46

Ponto 5
Página 49 de 70
(ponto 6 da reunião extraordinária de 16/06/2021)

DOC:2021,PR,E,1,21468
Reunião de Câmara Extraordinária
18/06/2021

¿:^
Empresa Metro oolitana de Estacionamento da Maia. EMA EMEM, E.M. classifica na rubrica "Caixa e seus equivalentes" os montantes de caixa, depósitos
e depósitos a prazo

à

demonstração dos fluxos de caíxa 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 relacíonados com a ativídade operacional. Os
fluxos de caíxa abrangidos nas atividades de ínvestimento incluem as aquisições e alienações de
investimentos em empresas participadas e pagamentos e recebimentos decorrentes da compra e venda de

A

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 crítícos 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 estimat¡vas 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 31de dezembro de 2019 e2O2O 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 drast¡camente o nível das suas operações.
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5

-

FLUXOS DE CAIXA

Os montantes incluídos na rubrica de caixa e equivalentes correspondem aos valores de caixa e depósitos

bancários.

Em 31 de dezembro de 2O2O, o detalhe de caixa e equivalentes de caíxa apresentam os seguintes valores:

EME

2mo

20t9

rENEI

2.æ2,O2€,

2.727,83€,

398.f)5,so€

t72.767,27€

150.(x)0,0(8

350.q)o,üE

s51.107É2€

525195,1æ

EtrlEElll+llE

ffi

Durante o exercício de 2020 foram renovadas as várias aplicações financeiras, estando a 31 de

dezembro uma delas em negociação.

6

-

ATIVOS INTANGIVEIS

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2O2O, a alteração na rúbrica de ativos intangíveis é
seguinte:
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EtrIIMErEfiEEE

TñfãI

gitãF*næt

18.055,56€

18,055,56€

EEEIEEE

0,00€

0,00€

stítfinnflin

18.055,56€

18.055,5e9

sEftilrnifrn

16.44t1,74€

15.444,74t8

EriFtir*?frffit

9e8,70€

868,70€

WøMl

t'7.31t,444

t7.t13,441

EEEtrIEUEE

742,1:2e

742,12e

n

AT¡VOS FIXOS TANGIVEIS

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o movímento ocorrido no valor dos ativos fixos
tangíveis bem como nas respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas foi o seguinte:

ffi

EÚll

Eu'iH:ìrfirEEE@

imr@rc

50.506/m€

267.850,25€,

36.¿O3,93€

18.815,5æ

t7t.g76,ttc

50.506,¿t0€

267.850,2æ,

36./03,9æ

18.815,53€

t7l.376,tte

47.905,81€

2U.262,51€

33.031,80€

L7.79t,7æ.

302.9!t1,qr€

2.600,59€

12.9s1,88€

3.372,7X

4s5,25€

19.379,85€

WMl

50.506,40€

217.2t4,3æ,

36.¡103,93€

18.247,03€.

t¿2.t7t,7re

ilEtEtrr.ffi

0,00c

1t.635,86'€

o,ooe

568,5{r€

st.z04',3æ,

Føn'ffiaa

a;tÌ?nißItEfwtt

ifrt?-:[

@
sønmil

ffi
rãtit!ftfrfru

ffi
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8 - CLIENTES

No exercício findo em 31 de dezembro de 2O2O, a decomposição da rubrica de Clientes, é como se segue

DME

2LtL)

z¡rEl

CfrñGB

525,85€

2.443,75€

2.928,27e

2.928,27€,

-2.928,27€

-2.928,27€

585,85e

2.4?,75/e

ffi

fl¡rãrfr¡llllilã!

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 2020 foi o seguinte:

mËrfrìEEt

FEÍtil!frìftæft

tît!l|Erlçr:!

FFIlflãfÍtìEI

2.928,27€

0,0o€

2.928,27€

2.928,27€

0,æ€

2,92E,27€

ffi
cfttilGs
flãl?n

As perdas por imparidade são deduzidas ao valor do correspondente ativo
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e

- ourRos

cnÉ

A

RECEBER

1IÚN'

2nr9

0,00€

2.210,68€

35,00€

35,0(}c

35,ü)€

2.245,68€

ffi
ElÍEtiÏElìïElïÍttFE¡ñr¡il:llEl¡lãrz:F

ffi

10

-

ESTADO

E

ENTES PUBTICOS

No exercício findo em 31 de dezembro de 2O2O a rubrica de EOEP apresentava os seguintes saldos

DME

lmm

z¡¡Er

sanãnmllF¡rt?¡
11 650,02€

ilãIEÍ

11 650,02€

FEnilãErìfl:tilãrEF

3.096,63€

t¡tftñEÌtürtiir+¡rçrft
¡lãlãl

2,106,35€

1.949,(x)€

20.s3460€

29.865,21€

6.909,81€

6.796,61€

26,496

26,1æ.

29.577,t6e

41.733,55€
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DIFERIMENTOS

31de dezembro de 2020 a EMEM, EM registou na rubrica de diferimentos os seguintes saldos:

@

mm.

IIüE]

Rfr6
tlslnçrúñ¡ß

ffi
Gf{t¡*:tãf¡lillErÐ

M
M

Os gastos a reconhecer referem-se a pagamentos antecipados de gastos que respeitam a exercícios

seguintes.

12

-

CAP|TAI SOCTAL

O capital social à data de 31 de dezembro de 2020, encontra-se integralmente subscrito e realizado, e
ascende a 124.699,47€.

A Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM é detida atÛOo/o pela Câmara Municipal da
Maia.

13

-

RESERVAS TEGAIS

A rubrica de "reserva legal" registou o seguinte movimento durante o exercício findo em 31 de dezembro

de 2020:
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7,

ME

Emälr¡fE!

sElt¡Etrrfrifttì

-^

sEltitãffriEll

O aumento verificado resulta da aplicação do resultado líquido do exercício de 2019

A Reserva legal mínimo é constituída anualmente nos termos estatutários, no montante de 7Ùo/o dos
resultados do exercício. Esta reserva só pode ser utilizada na cobertura de prejuízos ou no aumento do
CapitalSocial.

14-

OUTRAS RESERVAS

As rubricas "Outras reservas" registaram os seguintes movimentos durante o exercício findo em 31 de
dezembro de 2020:

Dñrf,¡ñ

EFtä:ñhl

FEltlt'frìfrìfrll

inEflillrñiEÍ

FG!TÍrl}'NEã

O verificou-se um aumento por aplicação do resultado líquido do exercício de 2019

15 - FORNECEDORES

No exercícío findo em 31 de dezembro de2O2O, a decomposição da rubrica de Fornecedores, é como se
segue:
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EE@

Enm,

tûEl

til¡tiñlnflilErtt

7.O37,50€

2.382,44€

nãmt

7.Ol7,Sæ,

2.?8rA4¿

Em 3L de dezembro de 2020, os saldos de fornecedores mais significativos referem-se às seguintes
entidades:
- CTT Correios de Portugal
- Tipografia Lessa, Lda

- Resopre, S.A

16

-

-

-

Correspondência enviada;

Sinalética PCM;

Reparação equipamento de trânsito.

- OUTRAS DIVIDAS A PAGAR
lltfn)

zrtE

0,(x)€

1,60€

0,oo€

1,60€

49.782,5æ,

49.537,12€

33.350,81€

32.æ9,23€

83.13:tple

81.636,35€

3.311,77€,

3.238,71€

86¡45,08€

84.E75,06€

Dr:tritfrìF¡l

fTdET

@E&EE

Tñf?N

cnE¡lr¡tz:l¡r¡ÍtF
tfrIEÍ

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.
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tz - pRestlcÃo oe seRv¡cos

\l

Os rendimentos das prestações de serviços são reconhecidos na demonstração de resultados à data do

balanço.

As prestações de serviços em 3tl1-2l2020 e3L|L2/2O19 foram como se seguem

Elrlrfilã

ww

r¡E

ETAM¡æ
GftÍ¡ñT-I$rllt;!

ibfEI

18

-

FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS

O detalhe dos gastos com fornecimentos e serviços externos é como segue

55
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G

/

E@E

îEMntm

WMEß

SU¡ñ¡I¡Tt?ft¡ß

¡lll¡çll¡balr!+¡ll¡ãFzr¡r¡t

c¡lñtçüa
c¡llt++rEllñ¡Ìrã¡!Í?üE
scElllld¡9:l¡t.Ìfr¡!

rüããzEtkttatilEnõ
ft¡t¡¡tilrrntÞß

ntilñlt?.lãd

Eæ
C.J¡lGt¡rfr¡ç¡rürErel¡Er¡l¡l

oilla¡ß

As rubricas que têm maior peso nesta rubrica são: os subcontratos, trabalhos especializados, ferramentas

e utensílios desgaste rápido e comunicação.
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da Maia. EM

GASTOS COM O PESSOAL

Os Gastos com o Pessoal em 3I.'J.2.2O2O e 3LL2.2019 foram como segue

R'IjT¡EB

iÍug@

îltlMEE

Rlr¡ilf¡c}?r¡ñEF

311.873,57€

305.066,08€

73.203,05€

71.080,68€

crÍtzãE

17.798,48€

16.99¿80€

¡rãrãt

&2.grs,tæ,

39¡L1¿14,56€

O número médio de Trabalhadores em 2020

20

- OUTR

foi de 21 trabalhadores, idêntico ao do período homólogo

GASTOS

Os Outros Gastos em 31,.12.2020 e 3L.12.2OL9, foram como segue

ITITøTEÆ

1'IEIøE

2O7,82€,

t97,12€

TË'gN

42,68€

236,51€

Dnmt*trit¡l¡rzv*l

0,ü)€

11.500,00€

CItrreE

37.231,32€.

35.496,47€

ftlt?ãE

0,(x)€

0,00€

fñrEn

37.ß1,82e

47.430,10C

titlfirfrìEF

@

\7
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De salientar que na rubrica de Outros estão íncluídos os 57o dos Rendimentos do Exercício a atribuir ao

Município da Maia, conforme protocolo existente.

21-

OUTROS RENDIMENTOS

Os outros rendimentos em 31.12.2O2O e3L.12'2OL9, foram como segue:

w@

EnrlüìEF

îÐEEE

FErilimllïnãt*mlrr¡¡rr¡r¿rtlr

cnftzãF

IIItõFrcETftEB

fñrãl

A diminuição do valor em juros deve-se à diminuição das taxas de juro praticadas.

22 - IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

O encargo de ímposto regístado em 31 de dezembro de 2020 pode ser apresentado do seguinte modo:
El?lãtllt,I.l

t.
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..'-

^

ffi ffi

ffi

24364,19€

87.712,08€

64O7,43€

4.288,76€

{Ttt,62€

92.dt0,84€

5ß2,Ue

t8.72O,tBf,

28,47€

153,67€

t77U,€

t7.682,0æ,

m

88A€

&t2,77€

DEIfrffi

467,57€

7.380,07€

-17650,02€

3.Ut6,63€

E[@æ@

GFIETE

EE@æ
@E@

23

-

23.L

PARTES RELACIONADAS

- Relaciona

com a entidade-mãe

A entidade é oarticipada em 100% nelo Municíoio da Maia. que Dart¡c¡pa num coniunto de outras
entidades municipais.
As transacões entre a EMEM e o Municípi o da Maia nos oeríodos findos em 3L-L2-2020 e 3L-L2-2OL9

pode ser apresentado da seÊuinte forma:
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ffi
EEEãEtlf*:l;çffiñE!

ffi

1ÍIEIÆÐ,

î']MEEE

t24699,47€

124699,47€

38 382,97€

38 802,65€

-38382,97€

-38 802,65€

124699,47€

124699,47€

23.2- Remuneracões do oessoal chave da sestão

E ãrfl:rzñlfillt?ñãl!ß

ffi
23.4

-

Transacões e Saldos

sñns

1ETZEÐ

?ÍIEÆE

31t.873,57€,

306.066,08€

10.055,56€

9.638,31€

outras entidades relacionadas

.T]TEEN

úITIIÆE

76,86€

84,49€

887,$r€

867,tO€

-809,88€

-874,73€

t54,O7€

76,86€

FFfiilãÍ?frfrf

sBttíEffrìEfr
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/^'
I

W@E

îwM

îEEDÍ,,N

çflll¡rt¡friEÍ

çflftrriEl

24

-

OUTRAS DIVULGACöES

24.1

-

Hononir¡os do

Rev¡s

Os honorários do Revisor Oficial de Contas

ascenderam no período a 3.000,00€.

24.2- Não existem dívidas ao estado nem situações de mora,

nos termos do Dec-Lei ns. 534/80

de 7 de novembro.

24.3 - Dando cumprimento ao estipulado no Dec. Lei ne. 4LL|9L, de L7 de outubro, a
Administração informa que a situação da entidade perante a Segurança Social se encontra
regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

24.4

- Proposta

de

apl¡cacão

- De acordo com os valores constantes do Balanço e

Contas, o resultado líquido é de 18.201 ,74€ ldezoito mil, duzentos e um euros e setenta e quatro
cêntimos), propondo o Conselho de Administração a seguinte aplicação:
Reserva legal- 1.820,17€ (mil oitocentos e vinte euros e dezassete cêntimos).

Outras Reservas- 16.381,57€ (dezasseis mil trezentos e o¡tenta e um euros e cinquenta e sete
cêntimos).
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25 -ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE BAIANCO

Após a data de balanço, foi decretado novo estado de emergência e imposto novo confinamento em
portugal, o qual permanece até à data de aprovação do presente documento. Apesar disso, e embora
desconhecendo o prazo pelo qual as restrições atinentes à contensão do vírus Covid-l9 irão prevalecer, mas
acreditando que a situação será resolvida no mais breve prazo possível, a empresa está convicta na presente
data, que brevemente será possível continuar a desenvolver a sua atividade e a cumprir os compromissos
perante o acionista Câmara Municipalda Maia.

As demonstraçöes financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração e autorizadas para
emissão em 30 de março de2021.
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.
Ac-

Q**

\
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CERT¡FICAçÃO TEGAL DAS CONTAS
E

RETATÓN¡O E PARECER DO FISCAL ÚrurcO
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l5

4470-139 Maia, Ponugal
T. 22 944 56 80 F. 22 944 56 83

Lisboa
Avcnid¡ do Bruil, no I
1749-Co,8 USoa, Ponugal

an independent member oÍ BKR Internatíonal
Ín prÍncþcl citr:es wotldwíde

T.2t 7r2 91 40

Certificação Legal das Contas

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAçÕES FINANCEIRAS

Opinião
Auditámos as Demonstrações Financeiras anexas da Empresa Metropolitana de Estacionamento da
Maia, E.M. (a Entidade), que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2020 (que evidencia
um total de 620.475 euros e um total de Capital Próprio de 494.973 euros, incluindo um Resultado
Líquido de 78.202 euros), a Demonstração de Resultados por Naturezas, a Demonstração das
Alterações no Capital Próprio e a Demonstração de Fluxos de Caixa relativas ao ano findo naquela
data, e o Anexo às Demonstrações Financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas
significativas.

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspectos materiais, a posição financeira da Empresa Metropolitana de
Estacionamento da Maia, E.M. em 31 de Dezembro de 2020 e o seu desempenho financeiro e fluxos
de caixa relativos ao período findo naquela data de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato
Financeiro adoptadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.
Bases para a

Opinião

A nossa auditoria foi efectuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais
normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas
responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do Auditor
pela auditoria

das

Demonstrações Financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da

lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada Para
proporcionar uma base para a nossa opinião.
Ênfase

Conforme referido no Relatório de Gestão e na Nota 25 do Anexo às Demonstrações Financeiras, no
início do exercício de 2020 a sociedade em geral foi confrontada com a pandemia denominada Covid19, com impactos ainda não totalmente conhecidos e transversais a todas as entidades, que se
materializaram de forma relevante ao longo do ano de 2020 e continuam a afectar o exercício de2027.
Pese o facto de continuar a não ser possível quantificar, à data, os potenciais impactos daqui
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resultantes, é convicção do Conselho de Administração que a Prossecução das actividades e o
cumprimento dos compromissos contratuais assumidos não estarão em causa.

A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.
Responsabilidades do Órgão de Gestão pelas Demonstrações Financeiras
O Órgão de Gestão é responsável pela:

Þ

Þ
Þ
Þ
Þ

preparação de Demonstrações Financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a
posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as
Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro adoptadas em Portugal através do Sistema de
Norma lização Contabil ística;
elaboração do Relatório de Prestação de Contas, nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação
de Demonstrações Financeiras isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro;
adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando
aplicável, as matérias que possam susciptar dúvidas significativas sobre a continuidade das
actividades.

Responsabilidades do Auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras

nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as Demonstrações
Financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir
um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas
não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma
distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são
consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se Possa razoavelmente esPerar que
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas Demonstrações

A

Financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos
cepticismo profissional durante a auditoria e também:

Þ

,

identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das Demonstrações Financeiras,
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que
respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada Para
proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material
devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro,
dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações
ou sobreposição ao controlo interno;

(2)
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Þ
Þ
Þ

obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para
expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respectivas divulgações feitas pelo Órgão de Gestão;
concluímos sobre a apropriação do usq pelo Órgão de Gestão, do pressuposto da continuidade
e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com
acontecimentos ou condições que possam susciptar dúvidas significativas sobre a capacidade
da Entidade para dar continuidade às suas actividades. Se concluirmos que existe uma incerteza

Þ
Þ

material, devemos chamar a atenção no nosso relatório Para as divulgações relacionadas
incluídas nas Demonstrações Financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas,
modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na Prova de auditoria obtida até
à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a
Entidade descontinue as suas actividades;
avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das Demonstrações Financeiras,
incluindo as divulgações, e se essas Demonstrações Financeiras representam as transacções e os
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma aPresentação apropriada; e
comunicamos com os Encarregados da Governação, entre outros assuntos, o âmbito e o
calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer
deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do
Relatório de Gestão com as Demonstrações Financeiras.

A

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o Relatório de Gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, somos de parecer que o Relatório de Gestão foi
preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação
nele constante é coerente com as Demonstrações Financeiras auditadas e, tendo em conta o
conhecimento e apreciação sobre a entidade, não identificamos incorrecções materiais.

Maia,01 de Abril de2027

Pinho & Associados, SROC, Lda

*dp/t?

Luís

Moura Esteves, ROC

(3)

Ponto 5
Página 69 de 70
(ponto 6 da reunião extraordinária de 16/06/2021)

DOC:2021,PR,E,1,21468
Reunião de Câmara Extraordinária
18/06/2021

ESTEVES, PINHO 8C
ASSOCIADOS, SROC

BKR

Mai¡
Àrrónio Gonrcs Soa¡cs Pcrcir¿, no
4470-139 Maia, Ponugal
T. 22 944 56 80 ç. 22 944 56 83
Rrra

l5

Lisboa
Avcnid¡ do B¡æil, no I
l7{9-008 Lisboa, Ponug¡l

an independent meìnbet oÍ BKR International

princþal citres worldwícle

ín

T.2t

752

9t

40

Relatório e Parecer do Fiscal Único

Senhores Acionistas,

1

Nos termos da lei e do mandato que nos conferiram, apresentamos o relatório sobre a
atividade fiscalizadora desenvolvida e damos parecer sobre o Relatório de Gestão e as
Demonstrações Financeiras apresentados pelo Conselho de Administração da Empresa
Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M. (a Entidade) relativamente ao exercício findo em
31 de Dezembro de 2020.

periodicidade e a extensão que
considerámos adequada, a atividade da Entidade. Verificámos a regularidade da escrituração
contabilística e da respectiva documentação. Vigiámos também pela observância da lei e dos

2

No decurso do exercício

acompanhámos, com

a

estatutos, tendo as excepções/sugestões sido comunicadas ao Conselho de Administração.

3

Como consequência do trabalho de revisão legal efectuado emitimos a resPetiva Certificação
Legal das Contas, em anexo.

4

No âmbito das nossas funções verificámos que:

i)

o Balançø a Demonstração dos Resultados por naturezas, a Demonstração dos Fluxos de
Caixa e a Demonstração das Alterações no Capital Próprio e o corresPondente Anexo às
Demonstrações Financeiras, permitem uma adequada compreensão da situação financeira
da Entidade e dos seus resultados;

ii)

as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados são adequados;

iii)

o Relatório de Gestão é suficientemente esclarecedor da evolução dos negócios e da situação

da sociedade evidenciando os aspectos mais significativos;

iv)

a informação contida no Relatório de Boas Práticas de Governo Societário, preparado nos
termos do disposto no no 1, do Artigo 54e, do Decreto-Lei ne 13312073, de 3 de Outubro, e
que constitui parte integrante do conjunto dos documentos de prestação de contas do
Exercício de 2020, no que lhe é aplicável, inclui as matérias reguladas no Capítulo II deste
mesmo diploma; e

v)

a proposta de aplicação de resultados se encontra devidamente fundamentada.
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Nestes termos, tendo em consideração as informações recebidas do Conselho de
Administração e Serviços e as conclusões constantes da Certificação Legal das Contas, somos de

5

Parecer que:

i)

seja aprovado o Relatório de Gestão;

ii)

sejam aprovadas as Demonstrações Financeiras; e

iiD

seja aprovada a ProPosta de aplicação de resultados.

6

Conforme referido no Relatório de Gestão e na Nota 25 do Anexo às Demonstrações
Financeiras, no início do exercício de 2020 a sociedade em geral foi confrontada com a pandemia
denominada Covid-19, com impactos ainda não totalmente conhecidos e transversais a todas as
entidades, que se materializaram de forma relevante ao longo do ano de2020 e continuam a afectar
o exercício de2027. Pese o facto de continuar a não ser possível quantificar, à data, os potenciais
impactos daqui resultantes, é convicção do Conselho de Administração que a prossecução das
actividades e o cumprimento dos compromissos contratuais assumidos não estarão em causa.
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