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P -RECER DO CONSELI{O FISCÁI SOBRE á, EXECUçÁO ORç MENÍAIL pÁÀ O
PERIODO CoÀDREENDIDo ENTRE T DE JANEIRo E 3I DE DEZEMBRo DE ,T9

Intiodução

O presentê parec€r é apreseÍrtâdo oo âmbiro do processo de rclâto do Conselho de
Administtaçào da Parpanicipâdâs, S.Á. ('?ârpârticipadas" ou "Sociedade') à Direçâo-Ceral
do Oçarnmto (DGO") e visa o Relatório de Exccuçào Orçamcntal para o peíodo
compreendido enúc I de laneiro e 31 dc dezembro dc 2019, o qual eüdencia um total de
despesâ consolidâda dê 21.397,12 milhares de euros c de receita consoüdâdâ de 22.528,78
milharcs de euros, e dcstinâ s€ â dâ! cumprimcÍuo ao disposto na alinea i) do o.. I do ârt..
44 do t)ecÍeto-ki n.' 133/2013, de 3 de outubto.

Rcaponmbiüdadce

Il dr responsabilidade do Conselho de 
^dministrâçãô 

<la Parparticipadas a adequada
prepâÍâçào e apreseotâçào ü informaçao correspondmte à F-xecuçào Orçammtal da
Sociedâde. Relativamente ao periodo compreendido entre I de janeiro c 31 de dezembro de
2019 íoi dispooibilizado ao Conselho FiscâI, cm 15 de janeiro de 2020, o Rel"róno de
llxccuçào Orçâment2l conespondente \uele pcriodo, o qual evidcncü, conforme referido
no parágrafo anterior, um total de despesâ coosoüdada dc 21.397,12 milharcs de euros e de
receita consolidada de 22.528,78 milhares dc curos, que inclü 3.203,56 milhâres de euros
relativos ao saldo de gerencia de 2018.

À nossa responsabilidzde consiste ern realizar um coniunto de ânáhses que flos permitâm
verificat se eüstiu aderencà, na elabotaçâo do referido Rclatório de Execuçâo Orçamental,
íace aos requisitos constâfltes do D€creto-Lei supra tefctido.

Ârnbiio do nosso tiabâlho

No âmbito das competencirs que lhe são conferidas, o Conselho Fiscal assumiu tunçôcs
em 13 de novembro de 2019 e, tendo cm vistâ â elaboraçào do presente Parecer, amlisou a

doclmcntaçào elaborada pelos scrviços da Socicdade, com especial úcidencia na aráüse
dos dados de erecução orçâmeÍrta.l, r€portados â 31 de dczcmbro de 2019.

I.lítendemos que os procedimmtos quc crecurámos proporcionam uma base accrúvel parâ
o nosso relato sobre a execuçao orçamefltâ.I corrcspondente ao período compreendido
cnac I de iaoeüo c 3l de dezembro de 2019.

Modifc.çõcs .o P.rÊcêt

As demoostrâçôes 6runceirâs mensais do eiercício de 2019 não induem todos os
procd;nentos contabilisticos adotados pela Sociedade no âmbito da preparrçào das

demonsttaçôes financeiras anuais e não foram auditadas. Deste môdo, como resultado dâ

condusâo do processo de encerffnento contabilistjco, â informâção Enânceirâ de 2019,
que serviu de bâse à prepârâção do Rclatório dc [ixecução Orçamental - Dezernbro de
2019, podeá wit â âpr€sefltâr alteraçôes relativamcnte âos montantcs de despesa &,tâI e

receita totd previamente repoÍtâdos. A ,{dministÉ9ào da Sociedade nào esperâ, oo
entanto,gue se verifiquem alterações significativas r€lâiivrmmte âos mesmos.
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Fâce âo exposto, eic€to quanto .os poteociâis efcitos dâ situaçào mencionâdl na seçào
'anodi6caçõ€s eo Pârecer", nada chegou ao nosso conhecim€nto que nos lev€ â questionâr
a elccuçào orçam€nt l r€alizadz, rcponada a 3l de dezcrnbro de 2019, cooforme Relatório
preparado pelo Conselho de Àdministraçào da Sociedade.

Outror aseuotos

Face à sinSdarid2dê de atiüdade da Sociedade, designadâmente a reâlizaçâo dos ativos que
lhe forâm tnnsferidos no cootexto de um processo de liqüdaç-ào controlada, o Conselho
de Ádministração baseou a elabonçâo do Orpmento de despes. par'â 2019 em
pressupostos que considera conscrvzdores e que as dcspesâs âp€nas serio executrdâs ceso
a reccita estimada no orgmenro vmha a set realizada.

No que respáta à reccitâ, süenta-se a incerteza quê pâutâ â âIienaçâo dos ativos face à sua
natureza, e à necessáda autorizâçào por pãÍe das efltidadcs de supervisão.

No que tcsp€ita à despesa execr.rtadq salienta-se que cerca de 957o das despesas da
Sociedade conespondem â juros, encdSos e amonizações do empréstimo obrigâcionistâ.

Conforme reíaido com nBior detâlhe no ponto 5 do Relatório de Exeorçào Orçamental -
Dczembro de 2019, do totâl da despesa execrada no montante de 21.397 milhares de
euros, 19.629 milhârês de anros dizem respeito ao reeÍnbolso antecipâdo dâ totalidâd€ do
empréstimo obrigacionista.

üsboa, 31 de ianeiro de 2020
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