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PÁRECER IX) CONSELHO FISCAI SOBRE A EXECUçÂO ORçÂMENTAI PARA O

PERÍODO COMPREENDIDO ENIRE 1 DE JANETRO E 30 DE SE:IEMBRO DE z)19

Iôttoduçâo

O presente pâreccr é apresentado no âmbno do proc€sso de relâto do Conselho de
Àdministraçào da Prrvalorem, S.^. ('ParvrtoreÍn" ou "Sociedâd€') à Direçàcccrâl do
Orçâmento (DGO') e visa o Relatótio de Execr,çào OiçâmcÍrtal para o peíodo
compÍccndido eotrc 1 de janciÍo e 30 dc setcmbro dc 2019, o quat evidencia um total de
despesa consolidada de 616.549 milhâles dc euros e de reccita consoüdada de 69-3.523
milhares de euros, e destina se a dar cumprimmto ao disposto nâ âlineâ i) do n." 1 do ân."
44 do Decreto Lei n." 13312013, de 3 de outubrc.

RcspoÍr33bilidâd€s

É da responsabilirlade do Conselho de Ádmhistrâção da Parvalorem â âd€quâdâ
prepârâçÀô e âpresentaçào dâ informâçào correspondente à Exccução Orçamentrl da
Sociedade. Relativamente ao pedodo compreendido entre I dc janeiro e 30 dc setembro de
2019 foi disponibiüzado ao Conselho Fiscal, em 25 de ourubro de 2019, o Relatório de
Exccugào Orçamentâl conespondentc àLquele pcríodo, o quat evidencia, conforme referido
no pârágrÀfo anterior, um torel de despesâ consolidâd2 de 616.549 Ír'rlhares dc euros e de
receita consolidada de 693.523 milhâres dc euros, que inclú 43.091 milharcs de euros
rclativos âo sâtdo de gcÉnáa de 201 8.

Â nossa responsabilidade consiste em realizar um coojrnto dc anfises que nos pemiram
vclificar se existiu aderenciâ, nâ elaboraçâo do referido Relatóáo dc Execugâo OrçâmenrâJ,
face aos reqüsitos conskntcs do Dec!€to-I-ei supra refcndo.

Âmbito do nos6o cabalho

No âmbito das competeocüs que lhe sào conferidas, e tendo em visra r claboraçào do
prescnte Pâtecet, O Conselho Fiscal acompânhou â gestão da Sociedade, nomezdâmcíte
atrâves dc Íeuniôes com o Conselho de Âdministrago e com os Scrviços, bem como
auavés da análise dâ documentâçào claborrda pelos sewiços da Sociedadc, com especiât
ücidencia na anfise dos dados dc execufo otçâmcntâ1, teportados â 30 de sctembro de
20t9.

Entendemos que os procedimentos que executámos proporcionam uma base aceitável pârâ
o nôsso relâto sôbr€ a exeorçâo oÍçameotâl corÍespondente ro período compreendido
enrc I de yaneiro e 30 de setcmbro de 2019.

Modifc.gõcs .o P.icce.

Ás dcmonstrâçõ€s financeiras mensais do qercicio de 2019 íào incluem todos os
procedimentos contabilísticos adotados pela liociedade no âmbito da pÍcparâçào das

demonstraçôes Enâícerras ânuars e íào foram auditadas. Destc môdo, como resultâdo dâ

condusão do processo de encerrarnmto contabilísrico, â informâçào financeira de 2019,
que scrviu de base à prepârâçào do Relatório de Execuçào Orgmental Setcmbro de

2019, podeá vir a apresentar âlterâçõ6 ielâtivâÍnentc âos montântes de despesâ «Íâl ê
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teceita totâl previamente reponâdos. Á Âdministração da Sociedade oão esperâ, no
entanto, que se vedÊquem alteraÉes significâtivas relarivemcntc aos mesmos.

PaaccÊr

Face ao exposto, exceto quento âos poteÍrciais efeitos da siturçâo meícionâda ía seçáo
"Modi6czções ao Parccer", nade chgou eo nosso con}ecimento quc nos l€r'e â quesrlonir
z execrçào otçamental realizada, reponada r 30 de setembro de 2019, cooforme Relrtório
preparado pelo Consclho de Administrago da Sociedade.

Outms assuntoB

Face à singuladdade da atiüdade da Sociedade, designadamente a redizâçào dos âtivos que
lhe foram transfcridos no contexto de um pmcesso de liqúdeçÀo controlada, o Consdho
dc AdministÍação baseou a elaborago do Orgmento da dcsp€sa pÀÍÀ 2Ol9 eÍn
pressupostos que considera conservadores e que as dcspesas apcnas serão execrtâdâs câso
a receita estimada no oçrmento vmha a scr realizada-

No que repcita à r€ceita, súente-se a ioccneza que pauta r âlienrçào dos ativos face à sua
nanrreza, heterogencidade e falta de üqüdez no mcrcâdo. De igud modo, cm relâçào à
tecuperação do crédito existe uma grande incerteza sobtetudo porque a maioria do valot
em díüda tem processo iudicial ern cutso.

No que respeitâ à despesa, salienta-se quc cerca de 9fl, das despesas da Sociedade
correspondem â iuros, encargos e âmoÍizâçôes de diüda de mútuos junto da DGTF e
díüda gatantida pelo F,stado (emprestimo obrig:áoni«a).

Conforme referido com maior detalhe nos pontos 2.1, 2.2, 5 e ó do Relatório de Exeorçàô
Orçamental - Setcmbro de 2019, o otFmento inicial nào corresponde âo orçdnmto
pmposto pele Sociedade, uma vez que â dotâçào atual não é suficiente palr hontar o
compmmisso rdativo à amortizaçào do emprêtimo obngacionista programâdâ para 2019.

Para fazer frce a esta situâção, â So€i€dâde remeteu dois pedidos de âlterâçào orçâmentâ.l,
sendo quc o útimo visou acomodar orçamentatment€ a âmortizâção c exúção do
Programa de Prpel Comcrcirl extinto no mês de iunho.

Lisboa.6 de novembro de 2019

O Conselho Fiscal
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