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Acompanhamento do Programa de Ajustamento
Económico-financeiro da Região Autónoma da
Madeira (PAEF-RAM)

O balanço do trabalho desenvolvido em 2014, no âmbito do PAEF-RAM, permite
sublinhar fundamentalmente os seguintes resultados:
•

Validação mensal dos pagamentos inerentes à execução orçamental da
RAM envolvendo um volume de despesa executada de M€ 905;

•

Validação dos pagamentos da dívida comercial ocorridos em 2014 no
montante de M€ 470, através de 4 fontes de financiamento distintas –
receitas próprias, empréstimo PAEF-RAM, Empréstimo de M€ 1100 com
garantia do Estado Português e empréstimo M€ 150 – que propiciou
poupanças de M€ 36, associadas ao perdão parcial de juros de mora e a
consolidação da renúncia de indemnizações por parte dos credores no valor
de M€ 114;

•

Reavaliação final dos contratos de obras públicas em curso na Região, que
culminou na decisão da RAM em proceder à resolução de contratos
envolvendo uma poupança de M€ 215 associada à supressão de trabalhos
por executar;

•

Acompanhamento da execução das medidas do PAEF-RAM e reporte
trimestral do respetivo grau de cumprimento;

•

Acompanhamento da evolução da dívida comercial da RAM, bem como da
estratégia tendente à sua redução, incluindo a identificação e avaliação dos
principais riscos associados à respetiva concretização.

Projetos desenvolvidos:



Monitorização do programa de ajustamento económico financeira da
Região Autónoma da Madeira

Programa de Ajustamento Económico-financeiro da Região Autónoma da Madeira (RAM)
Do conjunto das intervenções da IGF no âmbito do acompanhamento do Programa de
Assistência Económica e Financeira (PAEF) da RAM são de sublinhar os seguintes aspetos
essenciais:
a) Acompanhamento da execução orçamental e da evolução dos pagamentos em atraso
•

•

Validação mensal dos pagamentos inerentes à execução orçamental da RAM, que se
traduziu na elaboração de 27 informações envolvendo despesas do ano no montante
de M€ 905 e despesas de anos anteriores no montante de M€ 61;
Acompanhamento mensal da evolução dos passivos, contas a pagar e pagamentos em
atraso, comunicados pela RAM à Direção-Geral do Orçamento (DGO).

b) Acompanhamento trimestral da execução das medidas do PAEF-RAM
A IGF deu contributos significativos para a elaboração dos relatórios dos 1º, 2º, 3º e 4º
trimestres de 2014, em várias áreas e domínios, com particular incidência nos mecanismos de
controlo da despesa pública regional, evolução da dívida comercial, obras em curso, setor
público empresarial regional e saúde.
c) Acompanhamento e avaliação da evolução da dívida comercial
Análise da estratégia de pagamentos e de redução da dívida comercial apresentada pela RAM,
identificação dos principais riscos associados e acompanhamento da respetiva
operacionalização (pagamentos efetuados, acordos de pagamento celebrados, perdões de
dívida e de juros de mora obtidos);
d) Acompanhamento e validação da utilização do empréstimo de M€ 1100 com garantia de
Estado
Conclusão da validação da conformidade dos registos e documentos incluídos nesta linha de
financiamento, envolvendo 18 empresas de obras públicas aderentes e 9 instituições
bancárias, que se traduziu na elaboração de 9 informações relativas à regularização de dívidas
descontadas em regime de factoring no montante de M€ 220.
e) Acompanhamento e validação da utilização do empréstimo de M€ 150 destinado à
regularização de dívidas a empresas de obras públicas:
•

•

Validação da conformidade dos registos e documentos incluídos na operação, que se
traduziu na elaboração de 9 informações envolvendo a regularização de dívidas no
montante de M€ 95.
Acompanhamento do processo de finalização dos acordos de regularização de dívidas
decorrentes dos acordos princípio celebrados com as empresas de obras públicas

envolvidas e avaliação do processo de consolidação das declarações de renúncia a
indemnizações subscritas por esses mesmos credores, envolvendo uma poupança com
responsabilidades contingentes no montante de M€ 114.
f) Validação dos pagamentos decorrentes da utilização da tranche do empréstimo PAEF-RAM
destinada à regularização de dívida comercial.
Esta intervenção incidiu fundamentalmente na validação da conformidade dos registos e
documentos relativos a dívidas anteriores a 31/12/2011 e traduziu-se na elaboração de 10
informações envolvendo a regularização de dívidas no montante de M€ 94.
g) Apreciação do relatório final de reavaliação das obras em curso
Na sequência de anteriores relatórios da IGF e em linha com as observações neles
referenciadas, a RAM procedeu à reavaliação final dos contratos de obras públicas em curso na
Região, que culminou na decisão de resolução de contratos envolvendo uma poupança de M€
215 associada à supressão de trabalhos por executar.

