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Orçamento 2019-2020 

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 proposta de Orçamento para o ano que medeia entre 1 de Outubro 

de 2019 e 30 de Setembro de 2020. 

 

2. É da responsabilidade da Direcção a gestão corrente da Associação, bem como 

elaborar e submeter a aprovação um Orçamento anual, em função do Plano de 

Actividades apresentado em Assembleia Geral para o mesmo ano. 

 

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

particular no que concerne à apresentação do Orçamento, cabendo-lhe emitir parecer 

sobre o mesmo, previamente à sua aprovação em Assembleia Geral. 

 

 

Considerações gerais 

  

4. O Orçamento agora apresentado assenta essencialmente numa estrutura de custos 

que está em linha com as despesas incorridas em anos anteriores, com alguns ajustes 

necessários que se justificam com ganhos de eficiência, por um lado, ou com a inflação 

dos preços de determinados bens e serviços, por outro lado. 

 

5. O Orçamento para 2020 apresenta um resultado esperado de -4289,60 €, o que 

corresponde sensivelmente ao valor inicial da Reserva, pelo que se prevê a sua 

extinção durante o exercício que agora tem início. 

 

a) Este resultado é, no entanto, determinantemente influenciado por um gasto 

único, orçado em 7500,00 €, relacionado com a implementação de uma 

solução digital de gestão, de acordo com o aprovado em Assembleia Geral no 

ano de 2018. 

b) Pelo que esta inversão na trajectória da Reserva se radica não numa nova 

dinâmica das contas da Associação mas num investimento único muito 

significativo. 

c) Tal significa que o resultado previsto para os exercícios subsequentes será 

tendencialmente positivo e na ordem dos 2500,00 €, se tudo o resto se 

mantiver constante. 
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Reservas e recomendações particulares 

 

6. O valor realizado com a cobrança de quotas em 2018-2019 foi significativamente 

inferior ao inicialmente orçado. 

 

a) Tal significa que, caso não haja recuperação das quotas em atraso até final do ano, 

o universo de famílias que pagam quota será efectivamente diminuído para o 

exercício de 2019-2020, o que pode condicionar a receita estimada através do 

presente Orçamento. 

b) Em função da evolução desta recuperação, poderá a Direcção ver-se na 

contingência de ter de submeter um Orçamento rectificativo ou suplementar, uma 

vez em que não existe nenhum excedente orçamental que permita acomodar uma 

perda de receita face ao orçado para 2019-2020. 

 

7. A extinção do Correio Azul pré-pago deverá motivar também um repensar dos 

procedimentos habituais da Associação, procurando alternativas ou dispensando o 

envio de remessas postais em número tão elevado como agora ocorre. 

 

8. Para o presente ano, a Direcção decidiu atribuir um subsídio de 250,00 € à realização 

de cada um dos campos de CIFA e Trolhas. 

 

a) Neste sentido, propomos que seja repensada não só a sua designação como 

campos “auto-sustentáveis”, mas também a estratégia que subjaz a este 

investimento, avaliando a possibilidade de o tornar permanente, mais significativo 

e/ou diferenciado. 

b) Em particular, sugerimos à Direcção que dê primazia ao financiamento do CIFA 

(Curso Intensivo de Formação de Animadores), na medida em que: 

i) este dá resposta a uma necessidade muito concreta para assegurar o futuro 

da própria Associação; 

ii) a participação de cada associado neste Curso tem um carácter único; 

iii) a experiência proporcionada pelo CIFA é desejavelmente universalizável a 

todos os associados de uma mesma “geração CAMTIL”. 

 

9. Relativamente às transferências para os Núcleos, propomos que estas sejam feitas de 

acordo com o valor fixado anualmente, sem lugar a deduções nem a devoluções em 

função do valor sobrante do exercício anterior, permitindo que os Núcleos gozem de 

progressiva autonomia de gestão que lhes permita um maior exercício de criatividade 

no planeamento das suas prioridades e iniciativas. 

 

10. Relativamente ao Camtilshop, o Conselho Fiscal nota que, embora possa haver um 

excedente acumulado ao longo dos anos nesta conta, a sua redução será alcançada 

de forma mais definitiva através da redução dos preços de venda do que de um 

abatimento único a esse excedente.  
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Ênfases 

 

11. O Conselho Fiscal salienta que a almofada agora disponível – e que agora possibilita a 

realização do investimento na plataforma NoMundo – não resulta de mero acaso, mas 

de uma decisão de aumentar o valor disponível na Reserva, apresentada pela Direcção 

na anterior Assembleia Geral e aprovada pelos associados como parte do Orçamento 

para 2018-2019. 

 

12. Ressalvamos ainda que o resultado negativo previsto para este exercício resulta de 

um investimento de natureza extraordinária e em nada compromete, por si só, a 

sustentabilidade financeira da Associação; pelo contrário, a actual trajectória das 

contas poderá obrigar, nos próximos anos, a um eventual compromisso com a descida 

de receita de modo a manter o equilíbrio orçamental. 

 

 

Parecer 

 

13. Considerando o atrás exposto, o Conselho propõe à Assembleia Geral a aprovação do 

Orçamento para o ano 2019-2020. 

 

 

Coimbra, 10 de Novembro de 2019, 

 

 

 

 

 Diogo Morgado Conceição                

 

Gustavo Rochette                

 

Luís Sousa Mendes 
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