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ÁREAS DE COMPETÊNCIAS E 
ATRIBUIÇÕES

 A Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM, doravante designada por 
EMEM, é uma pessoa coletiva de direito privado, com natureza empresarial, sob a forma de 
entidade empresarial local, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sob tutela 
e superintendência da Câmara Municipal da Maia.
A EMEM, é uma empresa que visa a gestão de serviços de interesse geral e a promoção do 
desenvolvimento local, tendo como objeto social a prestação de serviços de interesse geral no âmbito 
do desenvolvimento, gestão e exploração de soluções de mobilidade urbana, as quais incluem a 
promoção e gestão do estacionamento público urbano à superfície ou em estruturas executadas no 
solo ou no subsolo, a fiscalização do estacionamento público urbano e serviços associados. 
Para efeitos da prossecução dos objetivos definidos, foram ainda delegadas as seguintes atribuições:
• A promoção e gestão de estacionamento público urbano; 
• A fiscalização, nos termos previstos na alínea d) do n.º 1 e na alínea c) do n.º 3  do no artigo 

5.º do Decreto Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 72/2013, de 3 de 
setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 146/2014, de 9 de outubro e no Decreto Lei n.º 107/2018, de 
29 de novembro, do cumprimento das disposições do Código da Estrada e demais legislação 
complementar, bem como, dos regulamentos e posturas municipais relativos à regulação e 
fiscalização do estacionamento nas vias e espaços públicos, dentro das localidades, para além 
dos destinados a parques ou zonas de estacionamento, quer fora das localidades, neste caso 
desde que estejam sob jurisdição municipal. Estas são as normas que em concreto definem que 
a competência de fiscalização do cumprimento das normas do Código da Estrada e legislação 
complementar incumbe às Câmaras Municipais, nas vias sob a respetiva jurisdição, sendo tal 
competência exercida através do pessoal de empresas públicas municipais;

• A instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviários por infrações leves 
relativas a estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, 
vias e demais espaços públicos quer dentro das localidades, quer fora das localidades, desde 
que estejam sob jurisdição municipal, incluindo a aplicação de coimas e custas, ao abrigo do 
disposto no Decreto Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro;

• Elaboração ou promoção de estudos e projetos de mobilidade e estacionamento que lhe sejam 
confiados pela Câmara Municipal da Maia;

• 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;

• A execução de medidas e ações necessárias à conservação e manutenção das instalações e 
equipamentos próprios ou postos ao seu cuidado; 

• 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;

• Promoção de estudos com a finalidade da aplicação de novas tecnologias e métodos de 
exploração do estacionamento; 

• Promoção de medidas que incentivem a mobilidade elétrica, através de condições de 
parqueamento e estacionamento que lhe sejam confiadas pela Câmara Municipal da Maia;

• Exercer as competências que lhe forem delegadas pela Câmara Municipal da Maia em matéria 
de transportes públicos;

• Exercer 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.
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MODELO ORGANIZACIONAL

São órgãos da EMEM a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e o Fiscal Único.

A Assembleia Geral é constituída pelo representante da Câmara Municipal da Maia, 
único acionista. É a este órgão que cabe definir as orientações anuais para a empresa.
O Conselho de Administração é o órgão executivo da EMEM e é composto por um 
presidente e o máximo de dois vogais, eleitos pela Assembleia Geral, que designa o 
respetivo presidente.
O Fiscal Único, é obrigatoriamente um revisor oficial de contas ou uma sociedade de 
revisores oficiais de contas designado pela Assembleia Municipal da Maia, sob proposta 
da Câmara Municipal da Maia. É o órgão responsável pelo controlo da legalidade, da 
regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial da EMEM.

ASSEMBLEIA 
GERAL

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE 
PARQUES

SERVIÇO DE 
CONTABILIDADE

SERVIÇO 
ADMINISTRATIVO E DE 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

SERVIÇO DE 
MOBILIDADE

SERVIÇO DE 
RECURSOS 
HUMANOS

SERVIÇOS 
JURÍDICOS 
E CONTRA-

ORDENAÇÕES

COORDENAÇÃO 
DO SERVIÇO 

ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRO E 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

COORDENAÇÃO 
DO SERVIÇO DE 

MOBILIDADE RECURSOS 
HUMANOS E JURÍDIICO

FISCAL 
ÚNICO

DIREÇÃO

FIGURA 1 - Organograma 
da EMEM
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A IMPORTÂNCIA DE UM 
ESTACIONAMENTO REGULADO

As gerações de hoje têm plena consciência da fragilidade do ecossistema. A sociedade mudou, 
arrasto da alteração de mentalidades e da consciencialização do impacto do Homem na natureza.
Como é que a EMEM, pode contribuir para a preservação meio-ambiente? Não é uma empresa 
aparentemente vocacionada para o ambiente. Mas pode contribuir de forma bastante eficaz na 
redução da poluição.
Um alvéolo de estacionamento é aparentemente algo inócuo. São apenas duas linhas brancas que 
demarcam um espaço e que se multiplicam ao longo de um qualquer arruamento. No entanto, estas 
linhas, quando não reguladas, provocam condicionalismos de trânsito, contribuem para a poluição 
atmosférica e forçam a distorção das cidades.
Regular um espaço que é de todos para que todos o possam usar é uma medida aplicada em todas 
as cidades de média ou grande dimensão no mundo, um recurso que protege os moradores e que 
defende o comércio local, gerando rotatividade e dinâmica à cidade, sendo ainda um estímulo ao 
uso do transporte público, desincentivando o uso individual do automóvel.
O estacionamento é um grande fator de stress das sociedades, mas mais importante que tudo, é que 
este, quando desregulado, transforma as cidades para pior.
A missão da EMEM é garantir o acesso ao estacionamento a todos, por forma a que, o automóvel 
não seja a nossa primeira opção, mas ainda assim, quando realmente necessário, estejam criadas 
condições para que seja uma opção. 
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A EMEM DE ONTEM 
E A EMEM DE HOJE

No passado dia 9 de dezembro de 2019, a Câmara Municipal da Maia (acionista único da EMEM, 
EM) deliberou delegar as competências vertidas no Decreto-Lei 107/2018 de 29 de novembro, que 
regula a Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais (Lei 50/2018 de 16 de agosto) no que ao estacionamento público concerne. Esta 
decisão foi depois devidamente homologada pela Assembleia Municipal da Maia.
A EMEM, teve até o dia 31 de dezembro de 2019 como âmbito de atuação o cumprimento do 
preceituado no Regulamento Geral de Estacionamento e Parqueamento do Concelho da Maia.
Por força das obrigações legais de registo estatutário, bem como de outras diligências administrativas 
e de Recursos Humanos, nomeadamente em termos de formação aos Agentes de Fiscalização do 
Estacionamento, a EMEM previu iniciar as suas novas competências no segundo trimestre de 2020. 
A área de abrangência que até então era circunscrita à área taxada, foi amplamente alargada para 
todo o domínio municipal.
Naturalmente, com um número reduzido de Agentes de Fiscalização do Estacionamento, tal 
tarefa não é de total eficácia, no entanto, em cooperação com as forças policiais do município 
nomeadamente a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia 
Municipal, tem sido possível proceder a essa transição de forma suave e concreta.
Os dois últimos anos (2020 e 2021) têm sido absolutamente transcendentes para a EMEM, não 
somente pela nova realidade socioeconómica que transformou o mundo, mas também porque 
obrigou à reestruturação da empresa em função das novas competências que lhe foram atribuídas.
Para além da fiscalização em toda a área municipal, no que às infrações leves do Código da Estrada 
diz respeito, é agora também competência da EMEM a instrução e decisão sobre essas mesmas 
infrações, processo anteriormente assegurado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. 
O DL 107/2018 de 29 de novembro, para além de prever uma maior abrangência na fiscalização, visa 
ainda atribuir às entidades, às quais é confiada essa competência, a correspondente receita. Assim, 
é mais do que evidente o aumento de receita que, independentemente da atividade fiscalizadora, 
aumentará. Senão vejamos. Até 2019, 45% da receita da ação fiscalizadora era entregue de acordo 
com a seguinte distribuição: 10% para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e 35% para 
o Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública. Com a implementação do referido diploma 
e por delegação de competências na EMEM, a receita reverte a 100% para a EMEM. Para além 
desta alteração, e de acordo com o mesmo diploma, a EMEM passará a receber 70% da receita da 
atividade fiscalizadora no município da Maia da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional 
Republicana, bem como 100% da receita proveniente da atividade contraordenacional da Polícia 
Municipal, sempre e no que às infrações leves de estacionamento diz respeito, e que, por delegação 
de competências na EMEM,EM aprovadas pela Câmara Municipal da Maia e homologada por 
decisão da Assembleia Municipal em dezembro de 2019, serão devidas à EMEM por via da 
responsabilidade processual. Em contrapartida a obrigação de instauração dos processos de instrução 
e decisão, são já da responsabilidade da EMEM, com todos os encargos e receitas inerentes. 
O esforço dos serviços da EMEM, no sentido de corresponder às expectativas depositadas pelo seu 
acionista tem sido enorme considerando a recente e ainda frágil estrutura.
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FATORES MACROECONÓMICOS NACIONAIS 
QUE INFLUENCIAM A ELABORAÇÃO DO 
PRESENTE DOCUMENTO

MACROECONOMIA NACIONAL

Portugal e o resto do mundo enfrentam atualmente o maior desafio económico que estas gerações já 
viveram e, não estando ainda ultrapassado, lança toda uma incerteza quanto aos tempos vindouros.
O contexto de incerteza não favorece, no entanto, o exercício de previsões com elevado grau de confiança.
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OBJETIVOS BASE

Por forma a dar continuidade à cultura de incremento do valor gerado e da prestação do serviço 
público, a EMEM em contexto de acentuada expansão da sua atividade, definiu objetivos sustentados 
numa postura de continuada inovação de processos e modernização tecnológica integrados e 
intercomunicantes.

VIA PÚBLICA
A EMEM, anseia ir de encontro às necessidades dos utilizadores do estacionamento, garantindo a 
maior equidade possível no acesso a este recurso, sem nunca deixar de privilegiar a sua organização.
Reflexo disso mesmo é a nova redação do Regulamento Geral de Estacionamento e Parqueamento 
do Concelho da Maia já em aplicação, proposta pela EMEM e aprovada por consulta pública, 
pela Câmara Municipal da Maia e pela Assembleia Municipal da Maia, que comporta, entre 
outras medidas, soluções de estacionamento dirigidas ao comércio local, ou a utilizadores de 
estacionamento de longa duração, em locais que pelas suas caraterísticas tal medida se adequa.
Com o fim das obras de requalificação da zona central da Maia, prevê ainda a criação de novos 
lugares de estacionamento automóvel na via pública.
Pretende ainda a EMEM proceder à marcação e repintura dos alvéolos de estacionamento que 
careçam dessa intervenção.

PARQUE
A EMEM propõe-se a proceder à modernização dos recursos informáticos do Parque Central da 
Maia, adaptando-o para as necessidades dos dias de hoje, por forma a poder disponibilizar aos seus 
utilizadores, formas mais cómodas de estacionamento em parque.

GESTÃO E TECNOLOGIA
O reconhecimento do caráter inovador das soluções tecnológicas desenvolvidas pela EMEM, tem 
sido bem patente nos seus pares. Orgulhosa na sua capacidade de inovação a EMEM pretende 
manter-se como entidade de referência, quer em metodologias, quer em soluções tecnológicas que 
geram contributos, tanto na gestão como na prestação de um serviço público de excelência. Certa de 
que a inovação tecnológica é o caminho certo para uma gestão cada vez mais eficaz, a EMEM prevê 
a introdução de recursos de TI, a substituição do seu parque informático, bem como, o upgrade de 
soluções existentes. Exemplo disso prevê a centralização de dados recolhidos através dos equipamentos 
de gestão do estacionamento (vulgo parcómetros), dotando-os de meios para o efeito.
A sustentabilidade ambiental é também ponto de reflecção para uma EMEM que ambiciona um futuro 
pleno para as gerações vindouras. Com enfoque nessa finalidade, será implementada, uma solução de 
gestão documental e desmaterialização de processos nos serviços administrativos da EMEM. 
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AS PESSOAS
comunicação
A área da Comunicação tem merecido menor enfase na EMEM. Por forma a contrariar esta 
tendência, para o próximo ano foi definida como prioridade a Comunicação tanto interna como 
externa, assumindo na externa particular relevo
A alteração da imagem gráfica da EMEM,EM foi impulsionadora de uma reformulação do Portal 
da EMEM, pretendendo-se mais interativo, e possibilitando ao público o recurso a esta ferramenta, 
como forma de gestão do seu dia-a-dia.
Apesar de a EMEM ser uma empresa de referência no setor, frequentemente consultada pelas 
congéneres, a imagem que o cidadão comum tem da sua atividade, tem um longo caminho a 
percorrer para se situar onde pretendemos, fruto do tipo de atividade a que se dedica. Uma vez 
que a parte mais visível da sua atuação é a fiscalização na rua, com a emissão de coimas, é fácil ser 
esquecida a outra face da moeda, de cumplicidade com a cidade e os seus utentes, promovendo com a 
sua atuação uma maior qualidade de vida a quem mora, trabalha e visita o Município, possibilitando a 
rotatividade de estacionamento para que seja possível vir ao centro e disciplinando o estacionamento, 
prevenindo e corrigindo comportamento abusivos que criem constrangimentos no trânsito.
Também à comunicação interna será dada particular atenção no sentido de promover o sentimento 
de orgulho e pertença dos Colaboradores para com a empresa.

políticas de gestão de RH
Na gestão de Recursos Humanos a formação será o catalisador da mudança pretendida na EMEM, 
com vista ao aumento da profissionalização que os novos desafios exigem. Começando pelo 
desenvolvimento da Equipa, com foco na reaproximação e na construção de valores comuns, com 
o objetivo de promover uma cultura orientada para as soluções, a responsabilidade e a autonomia, 
passando pelo desenvolvimento de competências de comunicação eficaz, para promoção de atitudes 
e comportamentos facilitadores da relação com os utentes, contribuindo assim para que todos os 
contatos sejam uma oportunidade de melhorar a imagem da EMEM junto do grande público.
A comunicação, a partilha de ideias e tarefas, o trabalho em equipa e o reconhecimento com a 
implementação de um prémio de excelência, serão pilares para uma boa organização das equipas, 
que permita posicionar a empresa para o sucesso através de colaboradores felizes, motivados e 
dedicados ao sucesso da organização.

responsabilidade social e corporativa
A sustentabilidade da EMEM é uma preocupação constante, por isso o seu crescimento tem sido 
gradual e sedimentado, não correndo o risco de incorporar novas competências sem um profundo 
prévio estudo de impacto das mesmas de forma a garantir que temos meios e capacidade de dar 
a resposta pretendida e que tudo aquilo que ao longo destes mais de 20 anos foi construído não é 
posto em causa.
O biénio 2020/2021, provou que a EMEM é capaz de muito mais. A adversidade imposta pela 
pandemia causada pelo vírus Sars Covid II, teve um efeito revelador da consciência social e 
integradora em sociedade. Internamente, obrigou à reorganização da empresa, que se tem mostrado 
capacitada para resistir às maiores adversidades. 
A consciencialização de que uma empresa municipal, tem um papel social que vai muito para além 
de cumprir os propósitos para os quais foi criada, devendo ser uma referência em todos os tipos de 
atuação empresarial, com uma ética impoluta, é uma companhia assídua que guia a nossa atuação diária.
A EMEM, preparou o presente documento, consciente do caminho para a permeabilidade com a sociedade.
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PARTE II
RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE GESTÃO

PLANOS DE BASE 
 
PLANOS TÉCNICOS
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RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE 
GESTÃO

A Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M., vem no presente documento e seus 
anexos, proceder à explanação dos rendimentos e gastos perspetivados para o exercício económico de 2022.
Habitualmente, nesta exposição são tidos em conta fatores intrínsecos, como a experiência 
adquirida ao longo da existência da empresa e que se baseia em dados estatísticos e factos ocorridos 
no passado, que permitem assim uma maior previsibilidade e ainda, fatores externos inevitáveis e 
alheios à vontade da empresa, mas cuja influência não é habitualmente significativa. No entanto, 
para além das condições socioeconómicas consequentes da pandemia do vírus Sars Cov II, ainda 
não ultrapassada, e cujo término não é possível traçar ou prever de forma minimamente realista no 
momento da elaboração do presente documento, é ainda fator determinante, a implementação de 
uma nova área de intervenção por parte da empresa.
Por delegação de competências da Câmara Municipal da Maia a EMEM, iniciou em 2020 a fiscalização 
do estacionamento em todo o Município da Maia, com exceção das infrações graves e muito graves.
Esta assunção de responsabilidades, veio alterar o dia-a-dia da empresa, obrigando a uma 
reestruturação interna de monta. Em articulação com as forças policiais existentes no município, a 
EMEM, está paulatinamente a assumir a sua posição como agente disciplinador do estacionamento 
em todo o Município.
Mantêm-se, no entanto, inalterados, os princípios basilares que determinam a atuação da empresa. 
Privilegiando uma ação pedagógica sobre uma ação penalizadora, a EMEM tenta promover um 
equilíbrio sustentado na oferta de estacionamento, procurando taxar áreas de maior procura como 
efeito dissuasor ao estacionamento de longa duração, garantindo assim o acesso equilibrado de 
todos mas, ciente de que quem trabalha nas zonas centrais também recorre ao estacionamento, a EMEM 
procura garantir a existência de áreas livres, junto às zonas de estacionamento de duração limitada.
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PROMOVER A 
ROTATIVIDADE NO 
ESTACIONAMENTO 
À SUPERFÍCIE POR 
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DE ZONAS TAXADAS, 
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CONTRIBUIR 
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ATRAVÉS DA 
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E INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA

GARANTIR A 
EFETIVAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO DE 
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PROMOVER O 
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DE "LONGA 
DURAÇÃO" EM 

PARQUE.

FIGURA 2- Organograma 
da EMEM

A EMEM, rege-se por princípios de crescimento sustentado, adotando políticas de 
rentabilização dos meios que dispõe em função de uma diminuição da despesa.
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NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE O ORÇAMENTO PROPOSTO
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O presente documento previsional, é elaborado na premissa de que as propostas do Contrato Programa 
em apreciação do Executivo Municipal, serão aprovadas. Para o efeito, foram contabilizados os gastos 
e rendimentos inerentes ao referido documento.
Ainda, e de forma a poder ser efetuada uma melhor apreciação, para além dos valores previstos 
para o período em apreço, é ainda efetuada uma comparação com os valores executados para 2021, 
o que permitirá proceder a uma diferenciação entre os dois períodos, fazendo uma reflexão dos 
fatores de mudança.
Todos os gastos são alvo de um controlo exaustivo, sendo que, neste quadrante, somente serão 
levadas a efeito as despesas atinentes ao cumprimento do objeto social e à manutenção da empresa. 
Todas as demais, concretizadas após elevada ponderação, e que se apresentam como incontornáveis, 
para o melhor desempenho das funções da empresa e da satisfação dos interesses dos destinatários 
do exercício das mesmas, apresentam-se como imprescindíveis.
São refletidos em Fornecimentos e Serviços Externos, todos os gastos correntes e inerentes ao normal 
funcionamento da empresa. Para o efeito, são previstos os gastos suficientes para cumprimento do 
objeto social da EMEM, EM, garantindo a possibilidade de crescimento da mesma.

PRESSUPOSTOS
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PLANOS DE BASE

RENDIMENTOS
A projeção dos rendimentos foi efetuada de forma algo cautelosa, tendo sempre presente que se 
desconhece o impacto que a pandemia provocada pelo vírus Sars Covid II terá no período em 
apreço. Assim, para efeitos de estimativa das receitas a obter provenientes do Parque Central da 
Maia e Zonas de Estacionamento de Duração Limitada procedeu-se ao apuro das receitas realizadas 
no período compreendido entre abril e setembro, e projetou-se este resultado para 12 meses, 
aplicando as devidas correções sempre que se justifique, mas que serão devidamente evidenciadas 
na apreciação das rubricas.
Quanto ao processo contraordenacional o calculo foi efetuado tendo como base a atividade fiscalizadora 
do ano de 2021.

Notas explicativas:
a) – (conta 721) – Parque de Estacionamento – Os rendimentos advindos de estacionamento em 
parque apresentam um incremento face ao previsto para 2021, proveniente do aumento das avenças 
mensais do Parque Central da Maia, bem como da execução do contrato-programa a celebrar com 
a Câmara Municipal da Maia.
b) – (conta 722) – Estacionamento à Superfície na Via Pública – Antecipa-se um aumento bastante 
relevante dos rendimentos provenientes da exploração do estacionamento à superfície. Muito 
embora seja expectável o crescimento em todas as subrúbricas aqui incluídas, é no entanto mais 
relevante a receita proveniente do processo contraordenacional. Este aumento acontece, por 
aplicação das novas normas de distribuição das verbas que até 2019, tinham como destino 55% para 
a EMEM, 35% para a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública e finalmente 10% para 
a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e que com a descentralização de competências 
prevista na Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e por aplicação 
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do decreto-lei 107/2018 de 29 de novembro, passam a ser na íntegra para a EMEM e que agora se 
concretizam. Por observância neste ano de 2021, do comportamento dos infratores, contabilizou-se 
ainda nesta rúbrica os agravamentos às coimas, consequentes do não pagamento voluntário das mesmas.
c) – (conta 725) – Serviços Secundários. Contemplam-se nesta rúbrica, serviços que, embora 
devidos à EMEM, não são o resultado da aplicação direta do seu objeto social. Neste âmbito, foram 
contempladas nesta rúbrica as receitas administrativas e legais (custas administrativas) da aplicação 
do processo contraordenacional.

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Notas explicativas:
No que respeita aos rendimentos provenientes de reversões e rendimentos suplementares, não se 
prevê qualquer valor, apresentando uma variação negativa de 100% (cem por cento) face à projeção 
do corrente ano.
Apresenta-se uma pequena variação dos juros de depósitos, resultante da atualização de taxas.
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investimento com ativos 
GASTOS E INVESTIMENTOS

Notas explicativas:
a) (conta 432) – Investimentos em Edifícios e Outras Construções – Conjetura-se a realização de 
obras de pintura e remarcação de pavimentos na via pública, mais especificamente a pintura e/ou 
reforço de alvéolos de estacionamento em zona de estacionamento de duração limitada e ainda a 
remarcação do pavimento do Parque Central da Maia.
b)(conta 433) – Investimento em Equipamento Básico – Tendo em conta que os equipamentos 
de gestão do estacionamento, vulgo parcómetros, mais antigos já contam com mais de 20 anos de 
operacionalidade, prevê-se a aquisição de 5 equipamentos seja para dotar de novos equipamentos 
as vias em finalização de intervenção de requalificação, seja para substituição de equipamentos em 
fim-de-vida. 
c) - (conta 434) – Investimento em Equipamento de transporte – Devido ao aumento de competências 
da EMEM, bem como da sua área geográfica de atuação. Torna-se necessário antecipar a aquisição 
de uma viatura, com as valências necessárias à atividade.
d) - (conta 435) – Investimento em Equipamento administrativo – Antecipa-se investimento em 
recursos informáticos para efeitos de atualização dos equipamentos existentes. 
e) – (conta 437) – Investimento em Outros Ativos Fixos Tangíveis – Ficou anda previsto investimento 
em equipamento diverso, para a manutenção do Parque Central da Maia.
f) – (conta 443) – Programas de Computador – Por forma a permitir uma maior gestão do tempo 
dos recursos humanos, foi prevista a aquisição de uma plataforma de gestão documental, que visa 
essencialmente, uma maior agilização e eficácia de processos.
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fornecimentos e serviços externos

Notas explicativas:
a) – (conta 621) – Subcontratos – Constata-se um aumento significativo destes gastos, devido 
sobretudo à contratação de uma plataforma de gestão das etapas de instrução e decisão do processo 
contraordenacional, por via da aplicação do Decreto-Lei 107/2018 de 29 de novembro. É também 
fator relevante, e ainda no âmbito da referida legislação, o aumento dos gastos com a Direção Geral 
dos Registos e do Notariado.
b) – (conta 622) – Serviços Especializados – Também nesta conta se verifica um aumento substancial 
dos gastos, cuja diferenciação provém maioritariamente da eventual aplicação do novo contrato 
programa a ser celebrado entre a EMEM e a Câmara Municipal da Maia, bem como, contratação 
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de serviços de apoio à gestão, bem como, gastos especializados com a manutenção do Parque 
Informático.
A EMEM antevê ainda um pequeno valor de gastos com honorários, gastos estes previstos por 
precaução, pois pese embora, não se espere a sua realização é estimado por cautela, já que a fase final 
do processo contraordenacional correspondente à cobrança em tribunal dos processos decorrentes 
do novo processo contraordenacional ainda estar a dar os primeiros passos.
Ainda na conta 622, vaticina-se um gasto de monta em conservação e manutenção, para efeitos de 
realização de pinturas de alvéolos de estacionamento quer à superfície, quer em parque.
c) - (conta 623) Materiais - Também na rúbrica de materiais é notório um aumento dos gastos. Prevê-
se a realização de despesas em Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido por via da aquisição 
de sinalética e substituição de peças para equipamentos de gestão do estacionamento. Também 
em Material de Escritório é observado um aumento substancial, devendo-se substancialmente ao 
consumo de papel obrigatório para efeitos de processos decorrentes da atividade contraordenacional 
e cuja ação é agora desenvolvida na sua totalidade pela EMEM, e ainda um gasto, relevante, para 
efeitos de atualização dos equipamentos informáticos da empresa. Salvaguardou-se ainda uma verba 
para efeitos de ações de boas práticas de mobilidade. 
d) - (conta 624) – Energia e Fluídos – Esta rubrica sofre um incremento substancial, por aplicação 
do contrato programa proposto e a ser celebrado entre a Câmara Municipal da Maia e a EMEM.
e) – (conta 625) – Deslocações e Estadas – Na esperança de uma normalização da situação pandémica 
em Portugal e no mundo, prevê-se a realização de algumas deslocações à ANSR e congéneres, para 
efeitos de atualização de procedimentos com a nova realidade contraordenacional da empresa. 
f) - (conta 626) – Serviços Diversos – À semelhança da generalidade dos restantes gastos, em Serviços 
Diversos, vaticina-se um aumento proveniente sobretudo dos gastos com correspondência.

gastos com pessoal
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Notas explicativas:
a) – (conta 631) – Remunerações dos órgãos Sociais – Tendo decorrido eleições autárquicas e no 
pressuposto de que os titulares dos órgãos sociais das empresas locais têm o seu mandato limitado 
ao mandato autárquico. Previu-se, de acordo com os estatutos da EMEM,EM bem como do 
cumprimento da Lei que regula o regime jurídico da atividade empresarial local  e das participações 
locais (Lei 50/2012 de 31 de agosto), o valor aí determinado como limite, para um/a Administrador/a 
Executivo/a.
b) - (conta 632) – Remunerações do pessoal – Por força a dar resposta ao aumento da área de 
intervenção da EMEM, bem como o aumento das suas competências, foi contemplada a contratação 
de dois novos/as colaboradores/as para o Serviço de Fiscalização do Estacionamento e um/a outro/a 
na área do apoio administrativo. Para além destas contratações, prevê-se ainda a inclusão de um/a 
estagiário/a de apoio aos Serviços Jurídicos.
b) - (conta 635) – Encargos sobre Remunerações – a presente rubrica é naturalmente afetada pelas 
variações impostas na conta 632
c) - (conta 636) – Seguros de Acidentes de Trabalho – a conta em apreço sofre anualmente um 
incremento de aproximadamente 3%, dos ajustes salariais e admissão de novos/as colaboradores/as.
d) - (conta 638) – Outros gastos com pessoal – A presente rubrica sofreu um aumento face ao 
projetado para 2020, provocado por um maior investimento na formação profissional dos 
colaboradores da EMEM, garantindo uma maior capacitação para o desempenho das funções, 
bem como, os inerentes ajustes ao novo quadro de pessoal. 

outros gastos e perdas

Notas explicativas:
a) – (conta 68) – Outros Gastos e Perdas – Tal como referido anteriormente, o presente docu-
mento foi elaborado na premissa de que será aprovada a proposta de contrato-programa proposta 
pela EMEM,EM, em apreciação pela Câmara Municipal da Maia e, de acordo com a mesma, 
propõe-se a retirada da comparticipação da EMEM,EM à autarquia. Em simultâneo, deixa de 
estar previsto gastos com encargos profissionais dos advogados.
b) – (conta 69) – Outros Gastos e Perdas de Financiamento – À semelhança de 2021, não se 
prevê qualquer gasto nesta rúbrica.
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MAPA RESUMO
Consequência da aplicação dos valores provisionados para 2022, apresenta-se o resultado entre 
despesa e receita de 2.342,16€ (dois mil, trezentos e quarenta e dois euros e dezasseis cêntimos).
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PLANOS TÉCNICOS
ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
RENDIMENTOS SUPLEMENTARES
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ORÇAMENTO DE GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO E JUROS 
DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS  
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a) Equipamento básico : depreciações em curso (6.244,58€ + 32.500,00€x12,5%) = 10.307,08€
b) Equipamento administrativo: depreciações em curso (227,50 €) 
c) Equipamento de Transporte: depreciações em curso (22.000,00€ x 25% = 5.500,00€)
d) Edificios e outras construções : depreciações em curso = (159,57€+30.000,00€*10%) = 
3.159,57€
e) Programas de Computadores : depreciações em curso = (234,30€ + 5.000,00€ x 33,33%) = 
1.900,80€
f) Outros Ativos Fixos Tangiveis : depreciações em curso = (0, 00€)

ORÇAMENTO DE COMPRAS  

OBS: O pagamento é efetuado a fornecedores no prazo máximo de 30 dias.



29

ORÇAMENTO DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS

a)Considerado o valor global, subtraído dos itens sem IVA dedutível, dos Isentos e IVA diferente 
de 23%.
OBS: O pagamento é efetuado a fornecedores no prazo máximo de 30 dias.
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ORÇAMENTO DE PESSOAL

(a) Considerada a taxa média IRS de 12% sobre o total de salários.
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ORÇAMENTO DE ESTADO
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ORÇAMENTO DE OUTROS GASTOS E PERDAS
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ORÇAMENTO DE TESOURARIA 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS
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BALANÇO PREVISIONAL
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PARTE III
PLANO PLURIANUAL
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PLANO PLURIANUAL

INVESTIMENTOS PREVISTOS
A Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M, prevê, para o triénio 2023-2025, 
no tocante ao seu Plano Plurianual de Investimentos, a concretização de algumas aquisições, que 
visam o aumento da rentabilidade dos meios técnicos de que a empresa dispõe, e a aquisição de 
alguns outros que, de forma permanente e crescente, permitam o alcance da melhor e maior concretização 
do objetivo basilar da mesma e a satisfação dos interesses dos destinatários da sua atividade.
Objetiva-se a realização de obras de requalificação da Zonas de Estacionamento de duração 
limitada a prevalecer por todo o triénio.
Por observância do mapa em baixo, constata-se um maior investimento em 2025.
Analisando individualmente cada ano, e com referência a 2023, reconhece-se um gasto de maior 
expressão em equipamento básico comparativamente com os restantes investimentos, que visa 
principalmente criar as condições necessárias à implementação de zonas de estacionamento de 
duração limitada, já aprovadas mas não implementadas e que por força das obras de requalificação 
das áreas envolventes, se prevê ativar. 
Para 2024 dá-se continuidade ao projeto iniciado em 2023, não se conjeturando à data da 
elaboração do presente documento, a criação de novas zonas para além das existentes, pelo que 
o equipamento a adquirir destina-se essencialmente à substituição de outro já obsoleto.
Já para 2025, prevê-se um maior gasto, mas neste caso relacionado com a substituição do 
equipamento de gestão do Parque Central da Maia.
O investimento em conservação e reparação de equipamentos é equitativamente distribuído 
pelo triénio e apenas, se prevê que seja efetuado ao nível de parcómetros, tendo em conta a 
substituição do equipamento de gestão do Parque Central da Maia em 2025.
A rúbrica de equipamento de transporte, apenas apresenta valor de investimento para 2023 e que 
se destina à substituição das scooters que a EMEM tem ao seu serviço desde 2001.
Quanto ao investimento em equipamento administrativo, este deverá incidir essencialmente em 
equipamento informático e de uma forma equilibrada ao longo do triénio em apreço, e cujo valor é 
pouco significativo.
Antecipa-se ainda a necessidade de em 2025, proceder à substituição da Auto lavadora existente no 
parque Central da Maia, adquirida em 2003.
Entendendo que as tecnologias da informação, são indispensáveis a uma organização que se 
pretende moderna e em linha com a visão empresarial de futuro, considera-se um gasto homogéneo 
em cada exercício para esse fim.
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Das ponderações realizadas, reconhece-se um gasto em investimento para 2023 que totaliza 
63.500,00€, diminuindo no ano subsequente para 51.000,00€, aumentando novamente em 2025 
para valores na ordem 140.500,00€ respetivamente, totalizando o investimento de 255.000,00€ 
para o triénio em apreço.

COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS
Deve ainda a EMEM,EM referir em especial as responsabilidades assumidas em contratos 
plurianuais celebrados nos anos anteriores e que ainda se mantêm vigentes.
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Assim, e não obstante a contratualização no futuro de novos contratos plurianuais, foram considerados 
para efeitos, das responsabilidades plurianuais previstas, também aquelas, que independentemente 
do seu término, serão renovadas, quer com o atual fornecedor, quer com outro que se venha a 
contratualizar.
Na rúbrica de Trabalhos especializados, são incluídas, entre outras, as responsabilidades, com a 
prestação de auditoria financeira, obrigatória para as empresas municipais, e ainda com a prestação de 
serviços de contabilista certificado.
Quanto a gastos com pessoal, registam-se como responsabilidades aquelas inerentes ao funcionamento 
da organização como imposição legal, como é o caso dos gastos com Medicina no Trabalho e Higiene 
e Segurança, e bem ainda aquelas que, não sendo obrigatórias, dizem respeito aos princípios de gestão 
da EMEM, como é o caso do seguro de saúde.
Em suma, a EMEM, admite um total de responsabilidades para 2023 no valor de 98.238,00€, de 
99.957,00€ para 2024 e 101.728,00€  para 2025, totalizando 299.932,00€ no triénio 2023-2025.
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PARTE IV
ENCERRAMENTO
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Encerramento

O presente Orçamento, que importa em rendimentos no valor de 1.078.497,38€ (um 
milhão e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e sete euros e trinta e oito cêntimos) 
e na despesa em 1.014.616,12 € (um milhão e catorze mil, seiscentos e dezasseis euros 
e doze cêntimos) apresentando uma previsão de um resultado líquido de 49.507,99€ 
(quarenta e nove mil, quinhentos e sete euros e noventa e nove cêntimos), foi aprovado, 
por unanimidade, pelo Conselho de Administração da Empresa Metropolitana de 
Estacionamento da Maia, EM, em reunião ordinária de 6 de dezembro de 2021

O Presidente

(Mário Nuno Alves de Sousa Neves)

A Administradora

(Emília de Fátima Moreira dos Santos)


