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Proposta Orçamental
A Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM) é uma
associação de direito privado, constituída por escritura pública de 7 de maio de
2016. De acordo com o n.º 1 do art.º 2.º, dos seus estatutos, o objeto da ANAM é a
valorização do papel das assembleias municipais. Os seus possíveis associados
são todas as assembleias municipais do país, representadas pelos seus respetivos
presidentes.
A concentração de recursos num organismo como a ANAM, permite a
realização de atividades do maior interesse dos associados que para as
assembleias municipais individualmente não seriam sustentáveis e não obteriam
o mesmo impacto e resultados.
Ao contrário de um investimento financeiro, que para Mota et al. 2006,
consiste numa aplicação de recursos com o objectivo da sua recuperação integral
e a obtenção de um excedente financeiro, no caso de uma associação sem fins
lucrativos espera-se que os rendimentos obtidos sejam totalmente aplicados no
maior interesse dos associados. A Proposta Orçamental para 2018 baseia-se na
previsão de gastos estruturais e orientados somente à realização do objeto da
ANAM.
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PROPOSTA ORÇAMENTAL PARA O ANO 2018
GASTOS

Valores

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS:

RENDIMENTOS

Valores

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:

Serviços Especializados:

Quotizações e joias

Trabalhos especializados

6 000.00 €

Conservação e reparação

500.00 €

80 000.00 €

Materiais:
Livros e documentação técnica

350.00 €

Material de Escritório

1 000.00 €

Energia e Fluídos:
Eletricidade

950.00 €

Água

300.00 €

Deslocações, Estadas e Transportes:
Deslocações e estadas

16 000.00 €

Serviços diversos:
Rendas e alugueres

500.00 €

Comunicação

1 500.00 €

Limpeza, higiene e conforto

350.00 €

Eventos da ANAM

18 500.00 €

GASTOS COM O PESSOAL:
Remunerações do pessoal

21 900.00 €

Encargos sobre remunerações

4 600.00 €

Seguro de acidentes de trabalho

300.00 €

Outros gastos com o pessoal

250.00 €

INVESTIMENTO
Ativos fixos tangíveis:
Equipamento administrativo

7 000.00 €

Total.......

80 000.00 €

Total.......

80 000.00 €
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As quotas têm valores escalonados em função da realidade dimensional
de cada município, pelo que podem variar entre os 1.000 e os 2.500 euros. Desta
forma, adoptou-se um valor médio ponderado de 1.250 euros e um grupo médio
de 64 associados para 2018, que representa apenas 20,8% do número de
associados possíveis.
Os gastos apresentados na proposta orçamental, têm em consideração as
necessidades básicas de bom funcionamento da estrutura da associação, como,
por exemplo, as reuniões ordinárias dos órgãos sociais presentes nos estatutos
da associação, assim como da comunicação e das deslocações envolvidas na
própria divulgação da ANAM nos municípios, necessária na fase inicial de
desenvolvimento, mas que no futuro poderá libertar recursos para o maior
investimento em eventos e outras atividades direcionadas ao objeto da ANAM.
A ANAM terá um impacto positivo na sociedade também ao nível do
emprego com a criação de 2 postos de trabalho direto previstos, assim como um
forte impacto no trabalho indireto através, por exemplo, da realização de
eventos.

Nota Final
A viabilidade orçamental assenta nos pressupostos assumidos da
existência de uma estrutura de custos reduzida, pela colaboração dos vários
associados envolvidos após o recente arranque do projeto. Existe, ainda, elevado
potencial de crescimento que poderá aumentar exponencialmente o grau de
atividade da ANAM e, desta forma, potenciar fortemente o impacto da associação
nas várias comunidades locais e o seu benefício social de aprofundamento da
qualidade da vida democrática ao nível local.
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