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Relatório de Actividades e Contas 2019 

Parecer do Conselho Fiscal 
 

 

Introdução, Âmbito e Responsabilidades 

 

1. O Conselho Fiscal, no exercício das suas competências estatutariamente definidas, 

após análise da documentação preparada e elaborada pela Direcção, vem emitir 

parecer relativo à actividade contas apresentadas para o ano que medeia entre 1 de 

Outubro de 2018 e 30 de Setembro de 2019. 

 

2. É da responsabilidade da Direcção a gestão corrente da Associação ao longo do ano, 

de acordo com as linhas orientadoras definidas em Assembleia Geral, bem como 

preparar documentos que representem de forma relevante, verdadeira e apropriada 

a situação económica e financeira da Associação. 

 

3. Ao Conselho Fiscal incumbe fiscalizar o cumprimento das atribuições da Direcção, em 

particular no que concerne à apresentação de contas, tendo como base os respetivos 

documentos de prestação de contas, bem como outras informações detalhadas e 

fornecidas pela Direcção. 

 

 

Considerações gerais 

  

4. O Conselho Fiscal felicita novamente a Direcção pelos esforços sustentados em 

apresentar, ano após ano, as contas de forma atempada, bem como pelo rigor 

demonstrado na gestão do orçamento disponível. Releve-se ainda que o presente 

Relatório mantém a vantagem já apontada anteriormente de se acompanhar de um 

conjunto de notas que explicitam algumas tomadas de posição por parte da Direcção 

na gestão da Associação ao longo do ano. 

 

5. Da análise das contas do ano 2019, releva-se um resultado positivo da actividade 

corrente de 1543,61 €, valor esse que contrasta com um resultado final orçado em 

21,20 €.  

 

6. Este diferencial positivo de 1522,41 € é atribuível, em grande medida, a ganhos de 

eficiência no trabalho desenvolvido ao longo do ano e a opções de gestão que 

permitiram um conjunto de poupanças que, no seu total, contrabalançaram a perda 

de receita face ao valor orçado, num diferencial de quase -3000,00 €.  
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7. Esta trajectória de contas resultou num aumento da reserva disponível, para um total 

de 4143,88 €. 

 

8. Relativamente à restante actividade do CAMTIL, o Conselho Fiscal saúda e manifesta 

a sua gratidão por mais um ano de fidelidade aos 4 pilares da Associação e de 

compromisso com a Igreja e a Companhia de Jesus. São particularmente relevantes os 

esforços realizados no sentido de fortalecer os objectivos estratégicos para a 

Formação de Animadores e o cuidado revelado no compromisso com os meios 

necessários ao bom funcionamento da Associação e em particular dos campos de 

férias. 

 

 

Reservas 

 

9. Chamamos a atenção para o facto de, na cobrança das quotas de 2019, o valor 

efectivamente cobrado foi substancialmente inferior ao orçado. Importa aqui chamar 

a atenção para a falta de pagamento de cerca de 100 famílias; incentivamos a Direcção 

a aprofundar a compreensão relativa a este fenómeno, procurando perceber se 

corresponde a uma perda efectiva de associados, a um mero atraso no pagamento 

e/ou à entrada de novas famílias associadas através de sorteio em volume inferior ao 

inicialmente previsto.  

 

10. Relativamente às transferências para os Núcleos, questionamos a decisão de o 

excedente do valor anual que lhes é atribuído ser devolvido ao CAMTIL no final do 

ano, em vez de se manter disponível para os Núcleos – como acréscimo ao orçamento 

anual – nos anos seguintes. 

 

11. Relativamente ao Camtilshop, o Conselho Fiscal nota que, embora tenha sido possível 

economizar significativamente em virtude de os stocks encomendados terem sido 

adquiridos por um valor inferior ao estimado, será necessária uma previsão mais 

rigorosa para anos futuros, para se poder melhor garantir o equilíbrio financeiro no 

longo prazo. 

 

 

Ênfases 

 

12. O Conselho Fiscal destaca e congratula a Tesouraria pelo trabalho desenvolvido na 

fiscalização dos gastos e pagamentos ao longo do ano, continuando a evidenciar o 

compromisso da Direcção manter sob controlo a estrutura de custos da Associação. 
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13. Também os orçamentos geridos pelas equipas de direcção de campo se apresentaram 

com um resultado globalmente positivo, o que denota um cuidado significativo no 

controlo dos gastos. 

 

 

Parecer 

 

14. Face ao atrás exposto e considerando a informação disponibilizada pela Direcção, é 

entendimento do Conselho Fiscal que o presente Relatório retrata de forma 

apropriada os factos patrimoniais relevantes relativos ao exercício findo, tendo sido 

alcançados os principais objectivos a que a Direcção se propusera. Damos por isso o 

nosso parecer favorável a que a Assembleia Geral aprove os Relatório de Actividades 

e Contas de 2019. 

 

15. Propomos ainda que a discussão sobre as contas de 2019 na Assembleia Geral seja o 

mais abreviada possível, considerando que já foram objecto de análise detalhada por 

parte do Conselho Fiscal, que obteve da Direcção os necessários esclarecimentos. 

 

 

 

Coimbra, 10 de Novembro de 2019, 

 

 

 

 

 Diogo Morgado Conceição               Gustavo Rochette               Luís Sousa Mendes 
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