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CERTIFICAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO

DO PROGRAMA DE AJUSTAMENTO MUMCIPAL APRESENTADO PELO

MUNICÍ PIO DE NORDESTE

QUARTO TRIMESTRE DE 2018 7’

1. INTRODUÇÃO

Esta certificaçâo éemitida nos termos do n.° 2, do art.° 29.° da Lei 53/2014, de 25 de
Agosto, que estabelece que a informação relativa à execução do quatro trimestre deve
ser acompanhada de uma certificação do auditor externo do municí pio, devendo incidir
nomeadamente sobre o grau de cumprimento dos objetivos do PAM.

Deste modo, e tendo em consideração o fato de termos sido contratados como Auditores
Externos do Municí pio, procedemos à análise do Relatório de Monitorização
Trimestral, relativo ao último trimestre de 2018, do Programa de Ajustamento
Municipal ~PAM) apresentado pelo Municí pio de Nordeste ao Fundo de Apoio
Municipal (FAM). de acordo com as Normas Internacionais de controlo de Qualidade,
Auditoria, Revisão, Outros Trabalhos de Garantia de Fiabilidade e Serviços
Relacionados, (ISA e ISAE) bem assim como de acordo com as orientações e directrizes
aplicáveis pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e com a profundidade
considerada nas circunstâncias.

2. RESPONSABILIDADES

Éda responsabilidade da Câmara Municipal de Nordeste a elaboração do relatório de
monitorização trimestral sobre a execução do PAM atéao último trimestre de 2018.

A nossa responsabilidade consiste na emissão de unia certificação sobre o relatório de
monitorização do PAM até ao 40 trimestre de 2018 apresentado, expressando a nossa
opinião geral sobre o seu conteúdo e em especial no que respeita ao cumprimento dos
9bj5ptivos do PAM.
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3. ÂMBITO

O nosso trabalho foi efetuado tendo presente as disposições legais aplicáveis,
decorrentes da Lei n.° 53/2014, de 25 de Agosto, tendo sido conduzido com adoção
adaptada da ISA 800 — Considerações Especiais — Auditorias de Demonstrações
Financeiras Preparadas de Acordo com Referências de Finalidade Especial, a ISAE
3400 — Exame de Informação Financeira Prospetiva, e tendo ainda tido em conta a
Diretriz / Auditoria 872 — Entidades Municipais, Intermunicipais e Metropolitanas,
emitida pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

O trabalho efetuado incluiu:

c A verificação da conformidade do Relatório de Monotorização Trimestral com o
enquadramento legal e com a atividade do Municí pio de Nordeste;

w A análise da coerência dos dados financeiros apresentados tendo presente os
dados contabilí sticos e de execução orçamental já conhecidos referentes a 2018;

e Apreciação dos objetivos já cumpridos e em curso, para cumprimento das
medidas de reequilí brio orçamental previstas n° art.° 35.° da lei 53/20 14, de 25
de Agosto;

e A análise dos pressupostos assumidos e respetiva fundamentação, no que toca
aos objetivos considerados como cumpridos e àqueles que, não estando ainda
cumpridos, se encontram a ser analisados pelo Municí pio para a sua efetiva
prossecução e respetiva evidência em subsequentes relatórios de monitorização;

e Procedemos à confirmação externa de fornecedores e análises subsequentes,
para avaliação de pagamentos/dí vidas incluí das no Contrato de Assistência ao
Empréstimo e Assistência Financeira. Do procedimento de confirmação externa
a fornecedores, constatouse que a maioria das dí vidas estavam regularizadas.
Para as respostas não recebidas efetuámos procedimentos alternativos, os quais
foram satisfatórios.

e A apreciação geral da estratégia de desenvolvimento assumida para o Municí pio,
sua execução, cumprimento e coerência com o Contrato de Assistência ao
Empréstimo e Assistência Financeira;

• A análise geral do cumprimento das disposições estabelecidas no art.° 23 da Lei
53/2014, de 25 de Agosto.
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Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão do
nosso parecer.

4. PARECER

Com base no trabalho efetuado, a nossa posição sobre o relatório de monitorização
trimestral, relativo ao último trimestre de 2018, traduzse numa opinião favorável ao
mesmo, não dispondo de dados ou informações que ponham em causa a sustentação do
seu conteúdo, especialmente no que respeita ao cumprimento e prossecução de
objetivos, pelo que somos favoráveis à sua aprovação pelo Fundo de Apoio Municipal.

Ponta Delgada, 15 de Fevereiro de 2019

Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda.
representada por

Duarte Félix Tavares Giesta (ROC n°520)
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Declarações no âmbito da Lei n.° 812012

de 21 de fevereiro, artigo 15.°

Cômara Municipat do Nordeste  kelotória e Contas 2018
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Câmara Municipal de Nordeste 2~

Declaração de todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes em 31/1 2/2018

(Artigo 15?, n.° 1, alí nea b)

Nos termos da alí nea b) do n.° 1 do artigo 15.° da LCPA, declaro que:

• Não existem pagamentos em atraso à data de 31 de dezembro de 2018;
• Não existem recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2018.

identdacâmara

n~

António Miguel Soares
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Câmara Municipal de Nordeste

Declaração de compromissos plurianuais existentes em 3111212018 (Artigo 15.°, n.° 1, alí nea a)

Nos termos da alí nea a) do n.° 1 do artigo 15.° da LCPA, declaro que os compromissos plurianuais

existentes a 31 de dezembro de 2018, que se encontram registados no

Câmara Municipal, são os que constam no mapa anexo.

O~deteda~âma ra

António Miguel Soares

A
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Municí pio de Nordeste

Mapa auxiliar para declaração de Compromissos Plurianuais à data de 31122018

Ano [ Montante
2019
2020
2021

Seguintes

2 748 140,95

840 649,90
753 566,45

6 736 388,73

Da1~ d~ en~ssao: 23612019 ró9.
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercí cio de 2018 da Câmara Municipal

de Nordeste declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela

elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos,

fizemos aprovar e executar de forma continuada os princí pios, normas e procedimentos contabilí sticos

e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e

asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivp”~

demonstrações financeiras e a integralidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a

responsabilidade de que as mesmas, designadamente:

a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental

e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao

registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dí vida

pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;

b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos

saldos e transações;

c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;

d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação

contabilí stica dos passivos efetivos ou contingentes. designadamente os compromissos

decorrentes de benefí cios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem

como as responsabilidades decorrentes de lití gios judiciais ou extrajudiciais;

e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições

financeiras;

f) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades

competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princí pios, normas e procedimentos

acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

g) Respeitaram as normas da contração pública aplicáveis;

h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com

terceiros;

t) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos

trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram

as incompatibilidades e limitações previstas aí , no estatuto de aposentação, no código

contributivo da segurança social e em estatutos especí ficos, designadamente de carreiras

especiais.

e

Cômarc Municipal do Nordeste Pe ator a e Contas 2018



CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Prestação de contas

Exercí cio 2018

responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcí almente, nos termos e pelas razões

coi~tantes das declarações juntas:

Os responsáveis subscritores:

Nor

Ijç

Câmara Mu,i c pa/ da Nordeste  Relataria e Contas 2018
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS \//‘

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do MUNICÍ PIO DE NORDESTE, que
compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2018 (que evidencia um total de
75.202.899 euros e um total de fundos próprios de 49.492.441 euros, incluindo um
resultado lí quido de 632.156 euros), a demonstração de resultados e os mapas de
execução orçamental, que evidenciam um total de 15.072.017 euros de despesa paga e
um total de 16.725.350 euros de receita cobrada, relativos ao ano findo naquela data, e o
anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das polí ticas contabilí sticas
significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira
e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do MUNICIPIO DE
NORDESTE, em 31 de Dezembro de 2018, o seu desempenho financeiro e os fluxos de
caixa e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela data de acordo com o
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada 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 ésuficiente e apropriada

7.) ~~~roPorcionar uma base para a nossa opinião.
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Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão éresponsável pela:

 preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e a execução
orçamental da Entidade de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais;

 elaboração do relatório de gestão 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 distorção material devido a
fraude ou erro;

 adoção de polí ticas e critérios contabilí sticos adequados nas circunstâncias; e

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as
demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a
fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é
um ní vel elevado de segurança mas não éuma 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
qii—tonjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões,/_) ,—~.$ç~icas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.
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Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos
e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

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 émaior 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;

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 polí ticas contabilí sticas usadas e a razoabilidade das
estimativas contabilí sticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

concluí mos sobre a apropriação do uso, 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
suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar
continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza
material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações
relacionadas incluí das 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 atividades;

avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações
financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras
representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma
apresentação apropriada;

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.
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Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e
regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante écoerente com as
demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Ponta Delgada, 02 de Abril de 2019

Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda.
representada por

Duarte Félix Tavares Giesta (ROC n°520)
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A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação
constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão


