
Parecer do Concelho Fiscal da Associação de Pais e Encarregados
de Educação dos Alunos da Escola Básica Integrada de Miraflores

Por deliberação da Assembleia Geral, do passado dia 27 de Janeiro
de 2015, foi solicitado ao Concelho Fiscal que elaborasse um
parecer sobre as contas de 2014, designaclamente, sobre os
movimentos designados de "caixa".

Antes de mais, importa deixar claro que não éramos membros dos
corpos gerentes da Associação, nomeadamente do então Concelho
Fiscal, não tendo participado em qualquer acto de supervisão
durante o exercicio de 2014.

Pelo que, estamos a fazê-lo apenas a pedido e por respeito à
Assembleia Geral e ao seu Presidente.

Assim, constata-se que:

1 - E, muito estranhamente, a conta caixa esteja personalizada
como "caixa Nuno Picardo";

2 - O saldo da conta caixa existente tem como base dívidas de
terceiros assumidas pela associação, conforme documentos
justificativos entregues;

3 - Não existe qualquer documento por parte de qualquer entidade a
solicitar a assumpção de qualquer dívida;

4 - Não existe qualquer deliberação escrita, por parte da Direção, a
analisar e a deliberar sobre a aceitação de qualquer dívida de
terceiros;



5 - Não existe qualquer documento por parte da Direção a alterar o
que está definido sobre o plafond máximo autorizado na conta caixa
(100,OO€), nem a autorizar qualquer operação excecional que
excedesse tal valor;

6 - Contata-se a existência de um cartão de débito;

7 - Analisado o balanço das contas não encontramos qualquer item,
dívidas de terceiros, em que estejam contabilizadas e assumidas
tais dívidas;

8 - Não existe qualquer ata de reuniões e/ou deliberações dos
corpos gerentes;

9 - Não existe qualquer arquivo de troca de correspondência.

Como reflexo do exposto, este Concelho Fiscal sugere, para a
regularização das contas do exercício, que:

a) Os documentos que se encontram indevidarnente na posse da
Associação para cobrança, sejam imediatamente entregues ao seu
legítimo proprietário, uma vez que não devem estar associados aos
documentos contabilísticos, nem na posse da Associação;

b) Que os valores em falta, e que devem ser apurados pela
tesouraria, sejam imediatamente repostos para que a conta caixa
tenha um valor igual a zero euros.

Para que esta dívida pudesse ter sido assumida pela Associação
teriam, obrigatoriamente, de ter sido preenchidos os seguintes
requisitos:

i) Solicitação, por parte da entidade terceira, do assumir da
dívida pela Associação;



ii) Deliberação por maioria por parte da Direção, por não ser
um ato de gestão corrente;

iii) Caso fosse aprovada a assumpção da dívida esta teria de
estar refletida no balanço, em dívidas de terceiros.

Para que de futuro não volte a ocorrer esta ou qualquer outra
situação menos clara, aproveitamos, ainda, para sugerir que:

1 - O cartão de débito existente seja extinto, dado que a sua
utilização viola os movimentos autorizados da conta por, pelo
menos, dois signatários.

2 - Todas as reuniões de Direção e as deliberações destas sejam
lavradas em acta.

3 - Seja criado um regime de acções sancionatórios para os
infractores dos estatutos da Associação.

o Presidente do Concelho Fiscal
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Tiago Teixeira Diniz


