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Transferências CMA  (resultados)      
Gastos      

52% 48% 29% 31% 25% 17%












































 



          





           

             









          






















     

 

     

Transferências CMA  (resultados)      
PROVEITOS (Vendas + Prestação Serviços)     

     








 











          





           

           

     

         

           

               







               



  





 





 



             

             

            

            



            





Notas 2010 2009

A C T I V O 

 Activo não corrente

43+453;      Activos fixos tangíveis   677.833,80 758.332,87

42+452;      Propriedades de Investimento  55.290,14 13.860,00

4112+4122+4132+4141;      Participações financeiras (outros métodos)  997,60 0,00

Subtotal 734.121,54 772.192,87

 Activo corrente

32/6+39;      Inventários   0,00 15.251,14

211/2-219;      Clientes  8.923,35 12.158,28

228-229+2713-279;      Adiantamentos a fornecedores  93,93 93,93

24      Estado e outros entes públicos  235.886,08 190.879,96

263+268-269;      Accionistas/Sócios  129.961,92 167.269,92

 232+238-239+2721+278-279;      Outras contas a receber  3.275,04 2.341,10

281      Diferimentos  10.228,23 9.205,57

11+12+13;      Caixa e depósitos bancários  227.108,17 205.811,75

Subtotal 615.476,72 603.011,65

Total do activo 1.349.598,26 1.375.204,52

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

 Capital Próprio

51-261-262;     Capital realizado   250.000,00 250.000,00

56     Resultados transitados  0,00 273.369,92

59     Outras variações de capital próprio  907.343,57 729.126,65

593 . Subs Investimento 665.956,65 729.126,65

598 . Cob Prejuizos - artº 31 Lei 53-F/06 241.386,92 0,00

Subtotal 1.157.343,57 1.252.496,57

818     Resultado liquido do exercicio  -241.386,92 -273.369,92

    Total do capital próprio 915.956,65 979.126,65

P A S S I V O

 Passivo não corrente   

327+2711/2+275;     Outras contas a pagar  44.927,62 56.744,48

Subtotal 44.927,62 56.744,48

BALANÇO 
Conta

Subtotal 44.927,62 56.744,48

 Passivo corrente  

221/2+225     Fornecedores  51.101,24 64.727,29

24     Estado e outros entes publicos  95.337,06 48.882,22

 231+238+2711/2+2722+278;     Outras contas a pagar  14.628,24 13.939,28

    Diferimentos 227.647,45 211784,60

Subtotal 388.713,99 339.333,39

Total do Passivo 433.641,61 396.077,87

Total do capital próprio e do passivo 1.349.598,26 1.375.204,52

Técnico de Contas

Ana Páscoa 

Conselho de Administração
Rui Jorge Martins-presidente

Georgina Doroteia

J. Félix Simões



Pos Neg

71/72 Vendas e serviços prestados  969.839,16 775.814,25

75 Subsídios à exploração  95.007,31 57.500,00

785 685 Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, assoc e empreend conjuntos  0,00 0,00

73 Variação de Inventários na produção  0,00 0,00

74 Trabalhos para a própria entidade  0,00 0,00

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas  -145.920,55 -149.176,59

62 Fornecimentos e serviços externos  -287.707,43 -201.604,41

63 Gastos com pessoal  -836.486,84 -708.154,98

7622 652 Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)  0,00 0,00

7621 651 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)  0,00 0,00

763 67 Provisões (aumentos/reduções)  0,00 0,00

7623/4;7627/8 653/4;657/8 Imparidade de activos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)  0,00 0,00

77 66 Aumentos / Reduções de justo valor  0,00 0,00

781/4; 786/8 Outros rendimentos e ganhos  124.103,45 136.412,67

681/4; 686/8 Outros gastos e perdas  -7.177,28 -3.129,26

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -88.342,18 -227.897,19

761 64 Gastos / reversões de depreciação e de amortização  -151.877,85 -162.854,04

7625/6 655/6 Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)  0,00 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  -240.220,03 -390.751,23

 

Demonstração de resultados por natureza

2010 2009NotasRendimentos e Gastos
Conta

79 Juros e rendimentos similares obtidos  741,05 853,80

69 Juros e gastos similares suportados  -665,85 -17.281,60

Resultado antes de impostos  -240.144,83 -271.620,16

 

812 Impostos sobre o rendimento do periodo  -1.242,09 -1.749,76

Resultado liquido do periodo -241.386,92 -273.369,92

Conselho de Administração
Rui Jorge Martins-presidente

Georgina Doroteia

J. Félix Simões

Técnico de Contas
Ana Páscoa



NOTA  2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Resultado 

Líquido

Outras 

Rúbricas de 

Capital Capital Próprio

Capital Próprio POC -273.369,92 523.369,92 250.000,00

Desreconhecimento de Activos Intangíveis -

Contratos de Construção -

Subsídios ao Investimento -

Outros Ajustamentos 729.126,65 729.126,65

(…) -

(…) -

Imposto Diferido -

Total Ajustamentos - 729.126,65 729.126,65

Capital Próprio SNC (273.369,92) 1.252.496,57 979.126,65

Ajustamentos de Transição em 31 de Dezembro de 2009



NOTA  3. PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS

NOTA 3.2.  Políticas de Reconhecimento e Mensuração  

Beneficios dos Empregados

Descrição 2009 2010

Benefício de curto prazo (*) 707.464,94 835.789,97

Benefícios pós-emprego 690,04 696,87

Outros benefícios de longo prazo

Benefícios por cessação de emprego

Pagamentos com base em acções

708.154,98 836.486,84

(*) inclui remuneraçoes Orgãos Sociais e Pessoal, encargos, gastos acçao social, seguros, fardamento, formaçao, serviços SHST

Remuneração do Pessoal 



NOTA 4. Fluxos de Caixa

NOTA 4.2 . Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

2009 2010

Outros títulos negociáveis

Depósitos bancários 191.113,00 204.795,97

Activos financeiros pelo justo valor

Caixa 14.698,75 22.312,20

205.811,75 - 227.108,00

Caixa e seus Equivalentes



                 NOTA 7. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Saldo em 

1/01/2009

Aumentos e 

Reavaliações

Abates e 

Alienações

Correcções 

e Transf.

Saldo em 

31/12/2009

Aumentos e 

Reavaliações

Abates e 

Alienações

Correcções e 

Transf.

Saldo em 

31/12/2010

Terrenos e recursos naturais - -

Edifícios e outras construções 113.110,73 64.779,00 177.889,73 640,00 178.529,73

Equipamento básico 461.434,03 372.811,88 834.245,91 3.573,38 837.819,29

Equipamento de transporte 60.917,88 60.917,88 47.411,40 15.496,17 92.833,11

Equipamento administrativo 90.469,56 43.469,19 1.222,34 132.716,41 17.715,20 18.525,00 131.906,61

Equipamentos biológicos - -

Activos fixos tangíveis em curso 266.650,91 13.860,00 266.650,91 13.860,00 41.430,14 55.290,14

Outros activos fixos tangíveis 6.265,44 604,01 6.869,45 2.382,00 429,00 8.822,45

998.848,55 - 495.524,08 - 267.873,25 1.226.499,00 113.152,12 34.450,17 - 1.305.201,00

Saldo em 

1/01/2009
Aumentos 

Abates e 

Alienações

Correcções 

e Transf.

Saldo em 

31/12/2009
Aumentos 

Abates e 

Alienações

Correcções e 

Transf.

Saldo em 

31/12/2010

Terrenos e recursos naturais - -

Edifícios e outras construções 11.295,07 17.932,97 29.228,04 18.412,97 47.641,01

Equipamento básico 170.246,85 102.447,11 272.693,96 89.105,70 361.799,66

Equipamento de transporte 30.487,16 4.298,24 34.785,40 12.791,41 15.496,17 32.080,64

Equipamento administrativo 75.216,88 36.958,76 112.175,64 29.299,83 18.525,00 122.950,47

Equipamentos biológicos - -

Outros activos fixos tangíveis 4.206,51 1.216,96 5.423,47 2.267,94 85,80 7.605,61

291.452,47 162.854,04 - - 454.306,51 151.877,85 - 34.106,97 - 572.077,39

Activo Bruto

Depreciações Acumuladas



NOTA 7. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS (cont.)

2009 2010

Activos Fixos Tangíveis

Terrenos e recursos naturais

Edifícios e outras construções 17.932,97 18.412,97

Equipamento básico 102.447,11 89.105,70

Equipamento de transporte 4.298,24 12.791,41

Equipamento administrativo 36.958,76 29.299,83

Equipamentos biológicos

Outros activos fixos tangíveis 1.216,96 2.267,94

162.854,00 151.878,00

Gastos com Depreciações



                      NOTA 19. INVENTÁRIOS

Inventário 

em  

01/01/2009

Compras
Reclassificações e 

regularizações

Inventário 

em 

31/12/2009

Compras

Reclassifica

ções e 

regularizaçõ

es

Inventário 

em 

31/12/2010

Matérias primas e consumíveis - -

Produtos e trabalhos em curso - -

Produtos acabados - -

Mercadorias 9.772,43 154.655,30 149.176,59 15.251,14 133.879,13 149.130,27 -

… - -

9.772,43 154.655,30 149.176,59 15.251,14 133.879,13 149.130,27 -

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 149.176,59 145.920,55

Variações nos inventários da produção - -

Inventários



                    NOTA 21. RÉDITO

Valor 

Nominal

Valor 

reconhecido

Valor 

Diferido

Valor de 

acréscimo

Valor 

Nominal

Valor 

reconhecido

Valor 

Diferido

Valor de 

acréscimo

Venda de bens - 57.100,19 - - - 100.235,26 - -

Área de Negócio. VFV's 55.337,44 97.060,31

Área de Negóc. Outras sucatas
1.762,75 3.174,95

Prestação de serviços - 718.714,06 - - - 869.603,90 - -

Parquimetros/Parques 527.254,77 634.131,29

Outros 191.459,29 233.014,33

Flexibus - 2.458,28

Juros - 853,80 - - - 741,05 - -

Juros de depositos 853,80 741,05

Subs Exploração - 57.500,00 - - - 95.007,31 - -

Área de Negócio. AEO/AEAC's
57.500,00 55.007,31

Flexibus - 40.000,00

- - - - - - - -

- 834.168,05 - - - 1.065.587,52 - -

2009 2010

Réditos



                    NOTA 23. SUBSIDIOS

Data de 

Inicio

Data de 

fim

Valor 

atribuido 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Subsídios relacionados com activos 855.853,12 729.126,65 665.956,65 729.126,65 - 76.016,74 52.129,45 126.726,47 113.491,45 - -

Subs P/ Investimentos 855.853,12 729.126,65 665.956,65 729.126,65 76.016,74 52.129,45 126.726,47 113.491,45

Incentivo 2

Subsídios  à exploração 140.000,00 - - 27.675,00 - 18.525,00 86.437,50 - - 57.500,00 95.007,31

Protocolo AEACs 100.000,00 27.675,00 18.525,00 46.437,50 57.500,00 55.007,31

Flexibus 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Reembolsáveis - - - - - - - - - - -

Incentivo 1

Incentivo 2

995.853,12 729.126,65 665.956,65 756.801,65 - 94.541,74 138.566,95 126.726,47 113.491,45 57.500,00 95.007,31

Subsídios

Subsídios à exploração

Demonstração de resultadosBalanço

Capital próprio Diferimentos Financiamentos

Imputação de subsídios para 

investimentos



NOTA 26. Imposto sobre o rendimento

2009 2010

Imposto corrente 1.749,76 1.242,09

Imposto diferido

1.750,00 - 1.242,09

Reconciliação da Taxa Efectiva de Impostos

2009 2010

Resultados Antes de Impostos

Impostos à taxa de 25%

Amortizações e provisões não aceites para efeitos fiscais

Multas, coimas, juros compensatórios

Correcções relativas ao ano anterior

Tributação Autónoma

Reconhecimento de passivos por impostos diferidos 

Outros

Imposto sobre o Rendimento do Exercício 1.750,00 1.242,09

Taxa média efectiva de imposto

Imposto sobre o Rendimento



NOTA 28. Instrumentos Financeiros

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Clientes Correntes

Saldos não vencidos 12.158,28 8.923,35

Saldos vencidos:

Até 180 dias

De 180 a 360 dias

Mais de 360 dias

Clientes de Cobranças Duvidosas

Saldos não vencidos

Saldos vencidos:

Até 180 dias

De 180 a 360 dias

Mais de 360 dias

- - - - 12.158,28 8.923,35

2009 2010

Fornecedores (saldos contrários)

Adiant. e outras operações com o pessoal

Empresas do Grupo e Participadas

Outros accionistas

Adiant. a fornecedores de investimentos

Devedores por acréscimo de rendimentos

Juros a Receber

Facturação a emitir

Outros acréscimos de rendimentos

Outros Devedores 2.341,10 3.275,04

2.341,10 3.275,04

2009 2010

Diferimento de gastos

Obras

Rendas

Outros gastos diferidos 9.205,57 10.228,23

9.205,57 10.228,23

2009 2010

Fornecedores, Conta Corrente 64.727,29 51.101,24

Fornecedores, títulos a pagar

Fornecedores, facturas em rec. e conf.

64.727,00 - 51.101,00

Clientes

Outras Contas a Receber

Diferimentos Activos

Fornecedores

Quantia Nominal Imparidade Valor liquido



NOTA 28. Instrumentos Financeiros (cont.)

2009 2010

Saldos Devedores

IRC – A Recuperar

IRC – Pagamento por Conta 6.770,36 9.121,98

Retenção imposto s/ rend. 

IVA  - A Recuperar

Restantes Impostos 184.109,60 226.764,10

Contribuição p/ Seg. Social

190.880,00 235.886,00

Saldos Credores

Corrente

IRC - A Pagar 1.579,01 1.093,07

Retenção imposto s/ rend. 5.253,76 5.610,88

Retenção imposto s/ rend. - prestacional

IVA - A Pagar 403,30 9.693,19

Restantes Impostos 17.299,61 48.515,11

Contribuição p/ Seg. Social 24.346,54 30.424,81

Contribuição p/ Seg.Social - prestacional

48.882,00 95.337,00

Não corrente

Contribuição p/ Seg.Social - prestacional

48.882,00 - 95.337,00

2009 2010

Não Correntes

Fornecedores de investimentos 56.744,48 44.927,62

56.744,48 44.927,62

Corrente 

Outros Credores 13.939,28 14.628,24

13.939,28 14.628,24

70.683,76 59.555,86

2009 2010

Diferimentos de Rendimentos

Parques 883,35

Coimas ANSR 184.109,60 226.764,10

AEAC'S 27.675,00

211.784,60 227.647,45

Estado e Outros Entes Públicos

Outras Contas a Pagar

Diferimentos



NOTA 29. Benefício dos Empregados

2009 2010

Remunerações dos Órgãos Sociais 77.742,98 55.957,89

Remunerações  do pessoal 478.526,79 612.539,03

Encargos sobre Remunerações 114.532,80 138.710,79

Seguro Ac. Trab. e Doenças Profi. 5.436,36 6.300,59

Estimativa para participação nos lucros

Outros gastos com Pessoal 31.916,05 22.978,54

708.154,98 836.486,84

Gastos com o Pessoal



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO DE 2009

(Montantes expressos em Euros)

Notas
Capital 

realizado
Resultados 
transitados

Outras 
variações no 
capital próprio

Resultado 
líquido do 
período

Total
Total do Capital 

Próprio

POSIÇÃO EM 01-01-2009 1 250.000,00 - 587.755,97 (3.543,73) 834.212,24 834.212,24

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo referencial contabilístico - -

Alterações de políticas contabilísticas - -

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras - -

Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis - -

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações - -

Ajustamentos por impostos diferidos - -

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 273.369,92 141.370,68 3.543,73 418.284,33 418.284,33

2 - 273.369,92 141.370,68 3.543,73 418.284,33 418.284,33

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 - (273.369,92) (273.369,92) (273.369,92)

RESULTADO INTEGRAL 4=2+3 - (269.826,19) 144.914,41 144.914,41

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Realizações de capital - -

Entradas para cobertura de perdas - -

Outras operações - -

5 - - - - - -

POSIÇÃO NO FIM DE 31-12-2009 6=1+2+3+5 250.000,00 273.369,92 729.126,65 (273.369,92) 979.126,65 979.126,65

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO DE 2010

(Montantes expressos em Euros)

Notas
Capital 

realizado
Resultados 
transitados

Outras 
variações no 
capital próprio

Resultado 
líquido do 
período

Total
Total do Capital 

Próprio

POSIÇÃO EM 01-01-2010 6 250.000,00 273.369,92 729.126,65 (273.369,92) 979.126,65 979.126,65

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo referencial contabilístico - -

Alterações de políticas contabilísticas - -

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras - -

Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis - -

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações - -

Ajustamentos por impostos diferidos - -

Outras alterações reconhecidas no capital próprio (273.369,92) 178.216,92 273.369,92 178.216,92 178.216,92
7 - (273.369,92) 178.216,92 273.369,92 178.216,92 178.216,92

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 (241.386,92) (241.386,92) (241.386,92)

RESULTADO INTEGRAL 9=7+8 - 31.983,00 (63.170,00) (63.170,00)

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Realizações de capital - -

Entradas para cobertura de perdas - -

Outras operações - -

10 - - - - - -

POSIÇÃO NO FIM DE 31-12-2010 11=6+7+8+10 250.000,00 - 907.343,57 (241.386,92) 915.956,65 915.956,65

 

Rubricas

Rubricas

O Conselho de Administração

Rui Jorge Martins - presidente

Georgina Doroteia

J. Félix Simões

Técnico de Contas

Ana Páscoa



2010

PROVEITOS 1.468.829 1.189.692 81% -279.137

Vendas 102.000 100.235 98% -1.765

VFV's e outras sucatas 102.000 100.235 98% -1.765

Prestações de Serviços 1.184.756 869.604 73% -315.152

Serviço de mobilidade inclusiva - FLEXIBUS 8.609 2.458 29% -6.151

Gestão de Parques 569.982 363.656 64% -206.326

Praias do Rei e Rainha 135.000 138.839 103% 3.839

Novos Parques cidade (5) 274.875 18.401 7% -256.474

Parques cidade (AEAC's) 41.514 98.957 238% 57.443

Costa Caparica 94.050 85.085 90% -8.965

P. Afonso Henriques 24.543 22.375 91% -2.168

Taxas infracções ( bloqueios, remoções e depósitos) 129.600 163.890 126% 34.290

Percentagem coimas 221.565 69.125 31% -152.440

"Divida" ANSR 2007/2010 155.035 17.177 11% -137.858

Cobrança directa Ecalma 66.530 51.948 78% -14.582

Estac. duração limitada (Parquimetros) 255.000 270.475 106% 15.475

Subsídios 63.063 95.007 151% 31.944

Avenças Especiais Almada Centro (AEAC's) 23.063 55.007 239% 31.944

Equilibrio de Contas  (Artº 31º Lei 53-F/2006)  0

Contrato de Gestão (Flexibus) 40.000 40.000 100% 0

Transf. CMA (Equilíbrio contas Artº31º Lei 53-F/2006)  0

Outros Custos Operacionais 0 88 88

Proveitos e Ganhos Financeiros 1.000 741 74% -259

Proveitos e Ganhos Extraordinários 118.010 124.015 105% 6.005

Subsídios ao Investimento 118.010 113.491 96% -4.519

    Outros 0 10.524  10.524

CUSTOS E PERDAS 1.464.525 1.429.835 98% -34.690

Custo AEO's vendidas 61.256 145.921 238% 84.665

Fornecimentos e Serviços de terceiros 325.862 287.707 88% -38.155

Electricidade 20.011 6.319 32% -13.692

Água 800 330 41% -470

Combustíveis 12.000 14.790 123% 2.790

Material de escritório + outros consumíveis 31.022 20.474 66% -10.548

Rendas e alugueres 35.364 66.679 189% 31.315

     AMA 35.364 32.417 92% -2.947

     Outras 34.262 34.262

Comunicações 58.700 54.259 92% -4.441

     Net 5.000 5.999 120% 999

     Telefones + fax 12.500 11.582 93% -918

CONTAS % exec

MAPA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

natureza ORÇ.

     Correios 40.000 36.677 92% -3.323

Seguros 12.073 8.866 73% -3.207

    Auto 5.500 7.714 140% 2.214

    Outros 2.000 1.152 58% -848

Honorários 12.200 12.850 105% 650

     Roc 7.200 6.000 83% -1.200

     OUTROS 5.000 6.850 137% 1.850

Contencioso e notariado 17.500 11.975 68% -5.525

    Registo automóvel 17.500 10.966 63% -6.534

    Outras 0 1.009  1.009

Conservação e reparação 42.247 18.190 43% -24.057

Reparações 30.248 18.190 60% -12.058

Marketing comunicação 5.000 0 0% -5.000

Limpeza Higiene e conforto 25.340 18.025 71% -7.315

Trabalhos especializados 30.000 39.381 131% 9.381

        Design, artes gráficasDesign, artes gráficas 5.000 5.678 114% 678

        OutrosGestão parquimetros 15.000 15.841 106% 841

Outros 10.000 17.862 179% 7.862

Outros 23.605 15.570 66% -8.035

Impostos 300 0% -300

Custos com o Pessoal 920.277 836.486 91% -83.791

Orgãos sociais 71.463 66.340 93% -5.123

 Remunerações 59.480 55.958 94% -3.522

 Encargos sociais 11.983 10.382 87% -1.601

Pessoal 831.216 756.499 91% -74.717

Remunerações 668.917 611.462 91% -57.455

Encargos sociais 146.209 128.329 88% -17.881

Seguros 16.091 16.709 104% 618

Fardamentos 10.097 3.284 33% -6.813

Formação 1.500 1.077 72% -423

Outras 6.000 9.286 155% 3.286

Amortizações do Exercício 149.630 151.878 102% 2.248

Outros Custos Operacionais 0 7.177  7.177

Custos e Perdas Financeiras 1.200 666 55% -534

Custos e Perdas Extraordinários 6.000 0% -6.000

RESULTADO Apurado 4.304 -240.144 -244.448

Transf. CMA (Equilíbrio contas Artº31º Lei 53-F/2006) 0 0   

Imposto s/ rendimento 0 1.243   

RESULTADO LÍQUIDO antes de imposto 4.304 -241.387  -245.691
 

 

  

 

O Conselho de Administração

Rui Jorge Martins - presidente

Georgina Doroteia
J. Félix Simões

Técnico de Contas
Ana Páscoa

Georgina Doroteia
J. Félix Simões

Ana Páscoa



CMA
Capital social e 

outros

90.000,00 118.543,98 52.129,45 66.414,53

12.500,00 640,00 0,00 640,00

1.5 Pequenas intervenções (sede) 12.500,00 640,00 0,00 640,00

62.500,00 102.606,78 52.129,45 50.477,33

2.1 Sistema integrado de Gestão 52.500,00 51.622,00 46.822,00 4.800,00

2.1.1 2 PDA's  (equip/individuais fiscalização) 3.000,00 4.800,00 4.800,00

2.1.2 2 Impressoras fiscalização (substituição) 4.500,00 0,00 0,00

2.1.5 1 Equipamento acesso e cobrança - P8 - Av Afonso Henriques 45.000,00 20.460,00 20.460,00 0,00 a)

2.1.6 6 Parquimetros ( P9 -Costa Caparica) 0,00 26.362,00 26.362,00 0,00 a)0,00

2.2 Organização do espaço 0,00 3.573,38 0,00 3.573,38

2.2.1 Obras Zonas Piloto 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.2.2 Sinalética parques - Bento Gonçalves e Laranjeiro 0,00 679,90 0,00 679,90

Pequenas Obras (P9) - Av. Afonso Henriques 0,00 2.893,48 0,00 2.893,48

2.2.3 Pequenas obras de organização/manutenção do espaço público de estacionamento 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4 Movimentação da bilheteira da Praia da Rainha 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.3 Outros equipamentos básicos 10.000,00 47.411,40 5.307,45 42.103,95

2.3.1 Aquisição de 1 moto e 1 scooter - fiscalização 10.000,00 5.307,45 5.307,45 0,00

2.3.2 Aquisição de 2 viaturas ( Apoio Parques e Adm. c/retoma) 0,00 42.103,95 0,00 42.103,95 b)

15.000,00 15.297,20 15.297,20
3.1 Equipamento informático  6.000,00 7.039,80 7.039,80

3.2 Mobiliário administrativo 4.000,00 7.094,40 7.094,40

3.3 Relógio de ponto + controlo  acessos 0,00 0,00 0,00

OBS

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

1. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

PLANO DE INVESTIMENTO/FINANCIAMENTO
2010

NATUREZA PLANO REALIZADO

FINANCIAMENTO

2. EQUIPAMENTO BÁSICO

3. EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

3.3 Relógio de ponto + controlo  acessos 0,00 0,00 0,00

3.4 Outros equipamentos ligeiros e utensílios 5.000,00 1.163,00 1.163,00

90.000,00 118.543,98 52.129,45 66.414,53

 a) investimento realizado em 2009, com financiamento concretizado em 2010. b) Leasing: 36.103,95 euros ; retoma : 6.000 euros  

  

O Conselho de Administração

Rui Jorge Martins 

Georgina Doroteia 

José Félix da Mata Silva Simões

TOTAL

O Técnico de Contas

Ana Cristina Páscoa
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