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EXECUçÃO ORçÁMENT Tp X O

PERiODO COÀ,TPREENDIIX) ENTRE l DE JANEIRO E í) DE IIINHO DE z)19

lÍúoduçlo

O presentc parecer é aprescntado no âmbito do processo de rclato do Consclho de
Administnçào da Pamps, S.Â. ("Parups" ou "Sociedadd) à Dncçào Geral do o4amcn«,
('DGO') e úsâ o Relatório de Exec!ção Orçrmental pur: o período compreendido enúe
I de janeim e 30 de iunho de 20'19, que cvideocà um totd dc despesa consolidada de
136,66 milhares dc euros e de receita coosolidada de 17.052 rnilhafts de euros, c destina-se
a dar cumprimento âo disposto n. íncâ i) do n." I do art," 44 do Decreto-tri n."
13312013, de 3 dc outubm.

Respons.biüd.dcs

É da responsabüdade do Conselho de Ádministredô dâ PaÍups â âdequadâ prepârâçào e

âpr€seÍrtâçÀo da úformaçào con€spondeÍrte à Execuçào Orçammtal da Sociedadc.
Relâtivâmentc ao período compreendido entre I dc ianeLo e 30 de junho de 2019 foi
disponibilizâdo âo Conselho F'iscal, em 26 de lulho de 2019, o Relatório dc I,txccuçào
Orçarnental correspondente àquele pedodo, o guâl evidencü, conforme reíerido no
pâráBÍâfo anterior, um total de despesâ consolidâdâ de 336,66 milhares de eutos e de
receita consoüdada de 1 7.052 milhres de elrlos.

A nossa responsebüdade coÍrúste em realizâr um coniunto de anfises que nos permitâm
veriEcat se existiu aderàciâ, nâ elâboraçào do referido Relâtório de Execrrçào Orçâmentrl,
íace aos reqüsitos const2ntcs do Decretelâ supr2 ieferido.

Âmbito do norso tr.bâlho

No âmbito das compctênci$ quê lhê são conferidas, o Conselho Fiscal, nomeado por
Dcdâraçào Social Unânime de 2 de ,ulho de 2019, rermiu com o Consclho dc
Administnçào no dia 12 dc iulho e, tendo em wistâ e clâbom9ào do presmte Parecer,
aülisou . documeÍrtaçio €lâbondâ pêlos s€Íviços da Sociedade, com cspecial incidôcia na
aoáüse dos dzdos de exec,uçào o!çemeÍrtâI, repoÍrâdos a 30 de iunio dc 2019.

Entcndanos que os procedimentos que erecurámos proporcionam uma base aceitável para
o íosso rclâto soble a erecuçio orçamental corespondente ao peúodo compreendido
ente I de janeiro e 30 de,unho de 20,9.

Modi6c.çõ€s .o P.rÉcc.

Às d€monstmções financeiras mensais do exercício de 2019 não incluem todos os
proc€dimmtos contabilGticos âdotâdos p€la Sociedade no âmbito da preparaçào das
demonstrapes financeiras aouais e não foram auditadas. Deste modo, como resultâdo da
conclusão do proccsso dc cncerarnmto contâbiüstico, a informação finaoceira de 2019,
que s€rviu dc base à preperação do Relâtóiio de Ltecução OrçâmeÍrrâl - Junho dc 2019,
poderá vir a âpresentâ! alteraçôes lelativâment€ âos montâÍrtes de despesa totâl c recdla
totâl prÊviemente rcpoíados. A Âdmúisraçào da Sociedade nâo espera, no mtânto, quc
se vetilquem altemçôes sigoificativas relativameote âos mesmos.
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Face ao exposto, €rceto qu.nto aos potenciais efátos de situaçâo mencionâdâ nâ seçâo
"Modi6caçõcs 20 Pârec€1', oada chcgou eo nosso coúhccirneoto qu€ nos leve a qucstionar
a ex€cução orçâm€ít2l reâlizada, rcportadâ.30 de iunhô dc 2019, conforme Relatóno
prçarado pelo Cooselho dc Ádministnção da Sociedâde.

OuüoB .ssunto6

Fâce à sin8úâridâde d2 atiüdede de Socjedade, d€siSnadâmente â reelização dos ativos que
lh€ forâm trânsíeridos ío contexto dc um processo de liqúüçio contÍolâda, o Conselho
de Administngo bâseou â elâbor.çio do ôrgmento d. dc9esa pera 2019 em
pressupostos que coírsidere conscrvadores c Auc as despcsâs apcÍlas serào ereorrâdâs ceso
â receitâ estirnâda flo orçammto vcnh. : scr icdiz.dâ.

No gue respeiu à receita sdient -sc a inccrtÊz.gue prut . dicnaçào dos ativos face à sua
nzturezâ, h€t€togeoeid2dc c fdte dc liqüdez no mctcedo.

No que respcita à dcsp€s1 s.lieoa-se que cerca dc 9870 &s despeses da Sociedade
corr€spood«n â juro§, eÍrczrgos c emortizeçôes do €Ínprôtirno obrigzcionista e de díúda
de mútuos iunto da DGTF.

Lisboa, 6 de nov€mbro de 2019

O Conselho Fiscel

Âna Maria Celestioo Âlb€Íto dos Sântos Cosiâ Pereirâ
Presidente
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