
 

 

 

Parecer do Conselho Fiscal 

 

Em conformidade com as disposições legais e estatutárias e pelo mandato que nos foi 

confiado vimos, pelo presente, emitir o nosso Parecer sobre o Relatório Síntese de 

Actividades e Contas apresentado pela Direcção relativos ao exercício do ano de 2022. 

Verificámos que o Relatório refere os aspectos essenciais da actividade desenvolvida pela 

APCC e que o Balanço e a Demonstração de Resultados e demais elementos anexos dão 

satisfação às disposições legais em vigor.  

Deste modo somos de parecer que a Assembleia Geral da APCC aprove: 

Ponto um: O Relatório de Actividades e Contas do exercício de 2022. 

Ponto dois: A proposta da Direcção da APCC para que o saldo da conta de Resultados 
Líquidos apurado no exercício, num montante de 36.386,46€, transite para a conta de 
Resultados Transitados. 

Por último o Conselho Fiscal apresenta as seguintes notas e recomendações: 

1. O Conselho Fiscal julga relevante enaltecer a Direcção da APCC, e todos os seus 
Colaboradores, pelos resultados obtidos em 2022, num ano marcado de forma 
positiva pela retoma à normalidade das actividades da APCC e por outro lado pelos 
efeitos negativos da guerra a vários níveis. 

2. O Conselho Fiscal regista um aumento de 2021(54.834,89€) para 2022 (56.634,59€), 
ao contrário do que sucedeu entre o exercício de 2020 e 2021, da rubrica “Clientes 
cobrança duvidosa” (Conta 217 do Balancete), pelo que o Conselho Fiscal 
recomenda à Direcção da APCC que reveja e melhore o processo de análise e 
recuperação destes créditos, especialmente dos mais antigos ou de maior valor, e que 
promova o desreconhecimento (write-off’s) das dividas + antigas. 

3. O valor existente em Depósitos à Ordem (Conta 12 do Balancete) em 31/Dez/2022 
no valor de 495 302,70€ apresenta novamente uma boa evolução desta rubrica, no 
entanto: 

a. Mantém-se o comentário efectuado pelo Conselho Fiscal nos dois anos 
fiscais transactos de recomendar à Direcção da APCC uma análise detalhada 
da diversificação do investimento em produtos de risco moderado e não 
apenas a utilização de depósitos à ordem de valor elevado ou poupanças sem 
retorno num cenário de juros bancários nulos ou marginais.  

b. Por outro lado, tal permitiria reduzir o valor dos depósitos por banco abaixo 
do valor do Fundo de Garantia dos Depósitos por titular de conta (100K€), 



 

 

o que segundo o balancete enviado não parece estar assegurado 
nomeadamente no Millennium BCP (300.310,63€). O Conselho Fiscal 
recomenda novamente atendendo à evolução desta rubrica em anos 
anteriores, a consulta e eventual abertura de conta e/ou investimento em 
produtos financeiros noutros Bancos para além dos actuais. 

4. O Conselho Fiscal tomou nota que foi efectuada a aquisição de uma viatura, em 
regime de locação financeira - aluguer de longa duração, no valor de 62.465,73 euros 
+ IVA (Mercedes Benz) para utilização pela Secretária Geral a partir de Janeiro de 
2022. Segundo as explicações dadas pela Direcção da APCC “…As decisões sobre 
matéria de remunerações e benefícios aos colaboradores são tomadas em reunião informal da Direção, 
sem a presença de qualquer colaborador, por esse motivo não existe ata, as decisões tomadas são 
posteriormente comunicadas aos serviços pela Direção…”. Sobre este tema o Conselho Fiscal 
recomenda à Direcção da APCC os seguintes pontos: 

a. Embora a referida aquisição, segundo a Direcção da APCC, tenha permitido 
a poupança dos custos de deslocação da Secretária Geral no seu carro pessoal, 
recomenda o Conselho Fiscal à Direcção da APCC que avalie de futuro este 
tipo de aquisições tendo por base soluções com menor investimento / valor. 

b. Apesar de serem decisões sobre matéria de remunerações e benefícios dos 
Colaboradores da APCC, o Conselho Fiscal recomenda à Direcção da APCC 
que de futuro este tipo de alterações passem a constar de acta assinada pela 
Direcção da APCC, ou na sua impossibilidade que exista um documento 
assinado pelo Presidente e todos os Directores da APCC.  

Lisboa, 8 de Março de 2023 

O Conselho Fiscal 
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