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PÂ"RECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A EXECUçÂO ORç,AI/IENTAL PAXÁ O

PERÍoDo coMpR.EENDIDo ENTRE 1 DE .J NEIRo E 3t DE DEz EMBRO DE 2Í)19

Intiodução

O presente parecer é aptcscntado no âmbito do processo de relato do Conselho dc
Âdministmçào dâ Panps, S.Â. ('Parups" ou "Sociedade') à Direçào-Gerrl do orçameoto
('DGo') c viM o Relatório de l,l.xecuçào Orçâmentâl pârâ o pcÍiodo compreendido cntre
1 de janeno e 31 dc dezembro dc 2019, que ewideÍrciâ um totâl dê despesa consolidâdâ de
118.041,89 milhâres de euos c dc recáta consolidada de 128.476 milhâres dc curos. e
destira se a dal cumprimeÍto âo disposto na âlinea i) do n." 1 do an." ,{4 do Dccreto-tri
n." 133/2013, de 3 d€ outubro.

ResponsâbiüdadcB

É da responsabrlidade do Conselho de Âdminisrração dâ Parups â âdequadâ pr€pârÀçào e
âpresentaçào da informaçâo correspondentc à Exeqrçâo Orçammtal da Sociedade.
Relativamente ao período comprecndido cntre 1 de ianei«.r e 31 de dgzembro de 2019 foi
disponibilizado ao Conselho FiscâI, em 17 de ianeiro de 2020, o Relztório de [txecuçào
O4âmeÍrtal correspondente àquele período, o qual eüdencia, conforme reíerido oo
par:furafo anterior, um total de despcsa consoüdadâ dc 118.041,89 milhares de curos e de
receita consolidada d€ 128.476 milhâres dc eutos, quc indú 13.683 milhârcs de eulos
r€lâtivos ao s,ldo de g€ràciâ.

Â nossr rcsponsebüdade consiste em realizar um coniunto de aníises quc nos permitam
ven6cat se existiu aderêncâ, na elaboraçào do referido Rclâtório dc fixecuçào Orçâmcntâl,
face aos reqüsitos constantes do DecÍetolêi supra reÍerido.

Âmbito do nosso trâbrlho

No âmbito das compctcncias que lhc sào confendas, c tendo em vistâ a clabotaçào do
ptesente Pâr€cer, O Conselho Fiscal rcompanhou â Bestâo dâ Sociedâde, nomeadamente
âüâvés dc reuniões com o Conselho dc Âdministrrção e com os Scrviços, bem como
attavés da análise da documentaçào elaboradz pelos seniços da Sociedadc, com espcciâl
incidencia na anáüse dos dados de execrçào orçamcotãl, reportâdos a 3l de dezembro de
2A19.

F-ntcndemos quc os procedimentos que executámos proporcionam uma base aceitávcl para
o nosso relato sobr€ a eiecuçào orçâÍneÍuâl correspondente ao periodo compreendrdo
entre I dc jrneno e 3l de dezembro de 2019.

Modi6ceçõcs eo Petccet

Âs demonstrâções financeiras meosais do exetcicio de 2019 nào inclum todos os
procedimentos contabilísticos adotados pela Sociedade no âmbito da preparaçào dzs

demonstmções Gíânc€rras Íruars € íão foram euditadas. Deste modo, como resujtâdo dâ

condusão do pmcesso de mcerrrmmto contâbilGtico, a informaçào Gnarcara de 2019,

que serviu de basc à pÍeparâção do Relâtório de Execuçào Orçrmcntal - Dczcrnbro de

2019, poderá vü â âpr€s€nter alterações relativarnmte aos montaotes de despesa total e
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receitâ totâl pr@i2mcnt€ reportâdos. À Administnçào da Sooeüde ,ào esp€ra, no
entanto, que se veriEquem zltereçôes significativas rclaúvamente aos mesmos.

PâÍccêÍ

Fâc€ âo €xposto, elceto quanto aos potenciais cfciros dâ situâção mcncionada na seçào
"Modificaçàes zo Parecei', nadâ ch ou ro nosso cooh€cimeoto que nos leve a questionar
a exeorfo orçamental rcalizada, reponada a 31 de dezembro de 2019, cooforme Relatório
preparado pelo Conselho de Ádministnçâo da Sociedade.

OutÍos assuÍto§

Face à singularidade da atiúdade da Socieüde, designrdamente a rearizaçào dos ativos guc
lhe foram transferidos no contexto de um processo de üqúda@o controlada, o Conselho
de Âdmioistrâção baseou 2 elabonçào do Orgmento da despesa parr 2019 em
pressupostos que coÍtsidera conservadores e gue as despesas apenas serào executadas caso
a receita estimada no otçameÍrto venh. a seÍ reâl;âdâ.

No que respeitâ à receita, súmta-se a incerteza quc pauta a alienaçào dos anvos face à sua
natureza, heterogeneidade e falta de liqüdez no mercado.

No que respcit" à dcspcsa ex€cutada salienta se que cerça de Wo das despesas da
Sociedade correspondem a iuros, cÍcâr8os € amonizrções do empréstimo obrigrcionista.

Conforme referido com maior detalhe no ponto 5 do Relat&io de Execrçào Orçâmcntâl -
Dezembro de 20f9, o orçamento inicial da despcsâ com pâssivos financeiros no montante
de 96.588 milhres de curos foi objeto de uma dotrção âdicioflal, para acomodar o
r€cmbolso ântecipâdo da totalidade do ernpéstimo obrigacioniste, o qual ascendeu a

I I 3,36 miihôes de euros.

Lisboa, 31 de ianeito de 2020
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