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CONSIDERAÇÕES
INICIAIS

Conforme define o artigo 51.º dos Estatutos da
Juventude Socialista, a Comissão Nacional de
Fiscalização Económica e Financeira (CNFEF) é o
órgão de fiscalização da gestão económica e
financeira da Juventude Socialista, competindo-
lhe defender o seu património e pugnar pela
exatidão das suas contas.

Ainda nos termos desse mesmo artigo, compete à
CNFEF, em especial, fiscalizar a legalidade, o
respeito pelos Estatutos, o rigor e a transparência
da gestão administrativa e financeira da juventude
Socialista, bem como emitir parecer sobre o
Orçamento e o Relatório e Contas da mesma
estrutura partidária. 

No dia 20 de setembro de 2020 o secretariado
nacional  remeteu à CNFEF o Relatório e Contas
referente ao exercício de 2019, bem como os
documentos que o suportam e ainda o Orçamento
de 2020, para análise e pronúncia.

É uma data invulgarmente tardia para o fazer, no
entanto, dado o período conturbado em que
vivemos, em que a sociedade contemporânea vive
uma situação pandémica inesperada e uma crise
sanitária sem precedentes, a CNFEF considera
que a demora no cumprimento da obrigação
estatutária está, por isso, justificada.

Tendo em conta esta situação, e com o propósito
de dar a esta comissão e à Comissão Nacional
uma perspetiva mais atual da realidade financeira
da Juventude Socialista, o secretariado nacional
remeteu, juntamente com a documentação
suprarreferida, uma adenda com a evolução das
contas da JS, até agosto do presente ano.

Para uma apreciação conjunta com o Relatório e
Contas 2019, bem como para uma análise mais
sustentada daquilo que foi o exercício
correspondente ao ano transato, a CNFEF
analisou os documentos enviados, juntamente
com Orçamento 2019.

Nestes termos, considera-se estarem reunidas as
condições para a pronúncia deste órgão sobre os
documentos apresentados.
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Análise
ao Relatório e
Contas 2020
Apreciação da Demonstração
de Resultados

Pode ler-se no Relatório e Contas apresentado

que "do resultado da atividade do ano 2019,

resulta o valor económico oficial de  19.359,40

€". Este valor resulta do exercício financeiro de

2019, em que o valor da despesa externa fixou-

se em 110 036,14 €, e o total de receita em 129

299, 30 €.

Este resultado representa uma evolução positiva

relativamente ao ano de 2018, em que do

resultado da atividade do exercício  culminou o

valor económico oficial de -44.244,39€, e um

resultado líquido do exercício correspondente a 

 -62.565,70€. 

Do  exercício financeiro  de  2019,  resultou ainda

uma   diminuição   do   passivo   corrente  de 58

454.54 em 2018, para 43.006,33 € em 2019, o

que representa uma  diminuição de 26.42%. 

Diga-se ainda que no passivo estão

contabilizados montantes referentes a dívida

contraída em 2019 no valor de 11.483,57€. 

Ao longo do ano de 2019 a Juventude Socialista

procedeu ao pagamento de 25.954,06€ de dívida

contraída em 2018.

O passivo não corrente teve um crescimento de

37,91% face a 2018, passando de 14.040,78€

para 19.363,25€. Estes valores, segundo o

Relatório e Contas de 2019, referem-se ao

acréscimo da provisão do IVA que está por

receber, dos pedidos de IVA feitos à Autoridade

Tributária.

Analisando estes resultados, podemos dizer que,

se no passado esta Comissão Nacional de

Fiscalização Económica e Financeira não pôde

deixar de manifestar o seu desagrado

relativamente às opções de exercícios anteriores

que resultaram no aumento exponencial do

passivo e descontrolo da evolução de dívida,

este órgão também considera ser oportuno

evidenciar a seu agrado relativamente à

diminuição do passivo da estrutura. 
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Como afirmamos num passado recente, consideramos que esta comissão deve  verificar a 

 correspondência do exercício que nos é apresentado, com o orçamento de 2019 aprovado em sede

de Comissão Nacional. Relembre-se que, como escrevemos no parecer relativo ao relatório e contas

de 2018,  "o orçamento é em si uma previsão de receitas e despesas, referentes a um período, neste

caso em particular de um ano.  Sendo uma previsão, é natural que a execução orçamental não

corresponda exatamente ao orçamentado. No entanto, importa também esclarecer que o orçamento

levado e aprovado em sede de Comissão Nacional da Juventude Socialista, incorpora também uma

componente de autorização feita por aquele órgão, para que seja efetuada despesa, ao longo da

execução do orçamento." 

Portanto, é com base  nestas premissas que a CNFEF emite o seu parecer relativamente ao exercício

de 2018. 

O gráfico infra compara o orçamentado e o exercício em 2018, no valor global das receitas e das

despesas.
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Com base neste confronto, é possível verificar

que,  relativamente à  receita, os valores em

causa são bastante próximos. Efetivamente, do

exercício de 2019 resultaram receitas num valor

de 4 967,96 €, superior ao previsto. Tal se deve

aos montantes correspondentes às rubricas de

"Donativos", e "Outros Rendimentos e Ganhos".

Analisando a despesa é também possível

verificar que o montante efetuado ao longo de

2019 foi inferior em 9 963,86 € ao que estava

orçamentado. 

Fazendo um comparativo mais detalhado,

relativamente ao orçamento de 2019 e o

relatório e contas de 2019, verificamos que

existem diferenças, por excesso,  nas rúbricas 

 "Honorários"  (em que foram orçamentados 10

000,00 € no OE2019, tendo resultado do

exercício 23.788,22 € de despesa) e "Publicidade

e Propaganda" (em que foram orçamentados 6

000,00 €, e o exercício correspondeu a 13.290,66

€). No entanto, é preciso dizer que esta

discrepância que se verifica nestas rubricas é

claramente compensada nas restantes, em que

o orçamentado ficou muito abaixo do exercício. 

Diga-se ainda que, em sede de pagamento de

dívida, estava previsto no orçamento de 2019

que o passivo decorrente de anos anteriores

fosse amortizado em 12 155,28 €. No exercício

de 2019 o passivo foi amortizado em

25.954,06€.

O Secretariado Nacional tem, no entender

desta comissão, alguma liberdade de, ao

longo do ano, ir ajustando com razoabilidade

a despesa, conforme as necessidades da sua

gestão, tendo sempre em conta que  existe

um limite. Esse limite corresponde ao

montante global de despesa orçamentada,

que  como suprarreferimos, tem um carácter

de autorização de despesa concedida pela

Comissão Nacional. 

Assim, no entender desta comissão, na sua

globalidade, o exercício de 2019 respeitou, o

orçamento de 2019 aprovado pela Comissão

Nacional.



ANÁLISE AO
ORÇAMENTO DE
2020

Resulta da análise ao Orçamento para 2020

entregue ao CNFEF de que o Secretariado

pretende com o exercício de 2020  continuar o

caminho da diminuição do dívida da Juventude

Socialista, sendo de salientar que o mesmo prevê

como despesa 20 460,00 € referente a

amortização de dívida. Esta quantia corresponde

a 47.57%  do total do passivo corrente da

estrutura.

É também de relevo o aumento da verba prevista

em "Serviços informáticos", em relação ao

orçamento anterior, para 600. Tal poderá ser

indicação das mudanças que a COVID-19 trouxe à

forma como se faz política.

De resto, este é um orçamento bastante idêntico 

S d S i d N i l é di 31 d

ao aprovado em 2019, com alguns ajustes, e que

evidencia um esforço de contenção orçamental,

alias na linha do orçamento anterior, que merece

a nossa concordância.

Segundo o Secretariado Nacional, até ao dia 31

de agosto de 2020 foi liquidado, em dívida

anterior a 2019, o valor de 18.552,73€. Em

termos da dívida contraída em 2019 (no valor de

18.552,73€), foram liquidados 6.320,90€. O que

significa que ao passivo corrente foram abatidos

24.873,63€.

Nestes termos, à presente data, o passivo deverá

ser de 14.207,04€. 

O documento apresentado pelo Secretariado

Nacional,  afirma que àquela quantia do passivo,

"deve ser somado o valor de 1.128,54€ referentes

a reembolsos com despesas de gasóleo, que

fruto da sua natureza e da regra de financiamento

e despesas dos partidos, não podem ser

reembolsadas enquanto despesa corrente."

Evolução das contas no ano de
2020
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Assim, ao longo de 2020 o passivo corrente

deverá ter baixado cerca de 67%.

O ano de 2020 está a ser um ano atípico, que

devido à  pandemia  da  Covid-19 , passou a

exigir uma atividade política adaptada a esta

realidade diferente. Tem, naturalmente

implicado uma maior restriçao a eventos com

um elevado número de participantes. Tendo isto

em conta, consideramos correta a opção de

diminuição do passivo corrente da Juventude

Socialista. Veja-se que em janeiro de 2018 o

passivo corrente era de 56.163,25 €, o que

demonstra que é  de assinalar a evolução

verificada.

A CNFEF considera que o caminho da

diminuição do nível endividamento da estrutura

deve ser mantido. Sendo certo que tal deverá

acontecer, sem nunca pôr em causa o

funcionamento da estrutura, como aliás se

verificou no exercício de 2019, e se espera do

exercício do presente ano.

Refira-se ainda que o Secretariado Nacional tem,

no entender desta comissão, alguma liberdade

de, ao longo do ano, ir ajustando com

razoabilidade a despesa, conforme as

necessidades da sua gestão, tendo sempre em

conta que  existe um limite, que corresponde ao

montante global de despesa orçamentada,  o

qual, como dissemos anteriormente, tem um

carácter de autorização de despesa concedida

pela Comissão Nacional.

Assim, no  entender  desta  comissão,  na  sua

globalidade,  o  exercício  de  2019   respeitou  o

orçamento de 2019 aprovado pela Comissão

Nacional.



A CNFEF entende que o Relatório e Contas de 2020

reflete com clareza aquele que foi o exercício

correspondente.  Também o Orçamento de 2020

parece-nos ir ao encontro das necessidades de

consolidação financeira da Juventude Socialista,

conforme referido em sede de análise do

documento. 

Assim, relativamente aos dois documentos,

recomendamos a sua aprovação pela Comissão

Nacional.

Voltamos a salientar a necessidade de contenção

relativamente aos próximos exercícios, reforçando

que esta contenção não deve comprometer os

objetivos da JS. A CNFEF reconhece que dada a

imprevisibilidade inerente à atividade política, é

extremamente difícil que haja uma total

correspondência entre o orçamento e o exercício,

mas esta imprevisibilidade só aumenta a

importância de um exercício rigoroso e

transparente. Só deste modo não se compromete a

acção política da Juventude Socialista, na luta por

uma sociedade mais justa e solidária e

conforme os valores do socialismo democrático.

Finaliza a CNFEF, manifestando a sua inteira

disponibilidade para contribuir em tudo o que as 

 estruturas da nossa juventude partidária entendam

por necessário.

Pel' A Comissão Nacional de

Fiscalização Económica e Financeira,

O Presidente

Augusto Rafael Capela Duarte
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Considerações
finais e
recomendações


