
Parecer do Conselho Fiscal da PASC – Casa da Cidadania (PASC-CC) relativo ao 

exercício de 2020 

 

Aos vinte e três dias de Março de dois mil e vinte e um foi distribuído aos membros 

efetivos do Conselho Fiscal da PASC – Casa da Cidadania a fim de procederem à análise do 

Relatório de Atividades da Direção e das Contas referentes ao exercício de 2020 e 

elaborarem, consequentemente, o parecer que estatutariamente lhes compete emitir. 

 

A atividade desenvolvida durante o ano de 2020 correspondeu às necessidades 

reconhecidas como indispensáveis ao desenvolvimento da PASC-CC e exigiu - aos seus 

membros e a várias associações que a integram - um destacado envolvimento e dedicação aos 

objetivos propostos e permitiu obter um resultado financeiro acumulado com um acréscimo 

de cerca de 27% e, embora este acréscimo seja substancialmente inferior ao conseguido em 

2019, à sua formação não será certamente alheio quer o ambiente nacional provocado pela 

Covid -19 quer (por não ser repetível pela sua própria natureza) a elevada economia dos 

custos financeiros conseguidos no ano transato. 

 

A análise das contas de 2020 – Balanço, Demonstração de Custos e Proveitos e demais mapas 

auxiliares – revelam resultados positivos de 965,16 euros decorrentes da atividade operacional 

corrente e assumindo, portanto, natureza estrutural. 

 

As receitas contabilizadas têm um valor total de 4.028,69 euros e estão decompostas no valor 

das quotas emitidas e efetivamente recebidas e no valor das quotas emitidas mas não 

recebidas. Deve salientar-se que as quotas emitidas se baseiam, como estabelecido 

estatutariamente, em informação a prestar pelos próprios associados e que alguns deles, ao 

não cumprirem essa obrigação, não só evitam que a PASC CC estabeleça o valor da quota que 

lhes seria atribuída como, a não serem satisfeitas, prejudicam o esforço positivo conseguido, 

em 2019 e 2020, da situação económica e de tesouraria. 

 

As despesas registadas (também de natureza estrutural) totalizam 66,70 euros (valor inferior, 

aos 251,22 euros apurados no ano anterior) o que, julgamos, se ficará devendo à continuação 

da aplicação das medidas tomadas em 2019 e que, não obstante o seu pequeno valor absoluto, 

não deixam de representar cerca de 73% de redução. 

 

Em termos da tesouraria (cash-flow) a situação melhorou mas não deixa de ser preocupante 

pois, como se referiu anteriormente, ao resultado positivo conseguido em 2020, haverá que 

deduzir, em termos financeiros, o valor das quotas emitidas que, embora registadas 

contabilisticamente como receitas, não se traduzem em recursos de tesouraria.  

 

Como resultado do anteriormente exposto o Capital Próprio aumentou, no exercício de 2020, 

em 965,16 euros e atingiu, em 31.12.20, o valor de 3.961,99 euros. 

 

No que respeita ao sistema de registo de despesas e pagamentos, de controlo orçamental e 

de relevação contabilística, o Conselho Fiscal entende que ele respeita no essencial o espírito 

dos comandos jurídicos, fiscais e contabilísticos aplicáveis considerando que a PASC-CC 

configura, entre outras características, uma “Entidade Sem Finalidade Lucrativa” (ESFL) e 

com proveitos anuais inferiores a 150.000 €. Não obstante, o Conselho Fiscal recomenda 

novamente que, em 2021, se aprofunde a legislação aplicável e, se necessário, seja melhorado 

– não obstante o esforço e o resultado obtido em 2020 - o sistema de controlo existente. 

 

No que respeita à sustentabilidade futura da PASC-CC, o Conselho Fiscal salienta que lhe 

parece necessário (se e quando tal for exequível): 



 

 - mobilizar por forma mais efetiva os seus associados nomeadamente através do 

desenvolvimento do trabalho em rede sem prejuízo das atividades próprias de cada um deles;  

   

 -  procurar comparticipações financeiras por parte de entidades públicas e privadas que 

reconheçam interesse em apoiar os objetivos estratégicos da PASC-CC ; 

 

-  promover medidas mais exigentes em termos de emissão, controlo e cobrança de quotas. 

 

com o objetivo de, no futuro, a PASC CC puder usufruir duma situação mais desafogada e 

tendencialmente mais equilibrada. 

 

 

Face ao exposto, o Conselho Fiscal considera que o Relatório de Atividades e as Contas de 

2020 satisfazem os requisitos de fiabilidade e compreensão que lhes devem estar subjacentes 

e é do parecer que a Assembleia Geral: 

 

-Aprove o Relatório de Atividades e as Contas relativas ao exercício de 2020; 

 

-Expresse um voto de louvor à Direção pelo trabalho desenvolvido num contexto 

interno e externo adverso. 

 

 

 

 

Presidente: Mário Baptista (AORN) 

 

Vogal: Teresa Rio Carvalho (APRE) 
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