
 
 
 

Parecer do Conselho Fiscal relativo ao balancete analítico da Associação Académica 
da Faculdade de Direito de Lisboa nos meses de março, abril e maio de 2019. 

 

Introdução 

Ao abrigo do artigo 35º, al. c) dos Estatutos da AAFDL, compete ao Conselho Fiscal a 
análise dos balancetes analíticos relativos ao último trimestre do mandato 2018/2019. 
Assim sendo, os membros do Conselho Fiscal procederam à apreciação dos balancetes 
referentes aos meses de março, abril e maio no sentido de aferir o normal 
funcionamento da atuação financeira da Direção da AAFDL.  

O Conselho Fiscal deixa aqui especial nota de agradecimento a funcionária da área da 
contabilidade da AAFDL, Antónia Bairinhas, pela grande ajuda na análise dos 
respetivos balancetes. 

Secção recreativa 

O Conselho Fiscal notou que foi gasto a mais do previsto relativamente a esta secção, 
especialmente na Festa Clássica de Direito onde se verificou um prejuízo de mais de 
8.000€ (não sendo este o valor final).  

Alertamos, assim, para que o Conselho Fiscal seja sempre consultado, a fim de evitar 
surpresas e de modo a que possa haver um maior controle e aconselhamento neste 
tipo de gastos. 

Cultural 

A Direção cumpriu com o apoio aos Núcleos. 

 Não obstante, deixa o reparo de que se deve ter em atenção relativamente aos gastos 
que excedem o valor inicialmente consignado. 



Relativamente a atividade Xácara das Bruxas, a mesma teve um prejuízo de mais de 
2.000€ para a Associação, pelo que, posteriormente, caso tal atividade seja realizada, 
que seja com melhor preparação e cuidado. 

 

Outros gastos 

O Conselho Fiscal detetou gastos considerados excessivos e evitáveis. 

O Conselho Fiscal teve acesso a uma fatura de mais de 800€ relativamente a tarifários 
móveis usados pela Direção, e que excederam o previsto no contrato com a Empresa 
Vodafone. 

Alertamos para uma maior cautela e controle. Compreendemos a importância da 
comunicação, no entanto tal valor não deixa de ser excessivo, e não sendo 
compreensível face aos valores gastos em tarifários móveis em períodos anteriores. 

Desta forma, recomenda-se a revisão dos contratos dos tarifários móveis.  

 

Recomendações à Direção da AAFDL 

O Conselho Fiscal deixa primeiramente a nota de que os gastos aqui abordados são 
referentes aos três meses em questão apenas. 

Deixamos a nota para que a Direção em funções tenha a atenção de consultar o 
Conselho Fiscal quando se possam verificar gastos não orçamentados superiores a 
1000€. 

Alertamos ainda para a importância de evitar multas, quer fiscais, quer em resultado 
da falta ou deficiência nas autorizações a entregar aquando da realização dos eventos 
recreativos. 

Recomendamos que se evite, sempre que possível, a prática das despesas sem fatura, 
de modo a diminuir as despesas fiscais com despesas não registadas.  

 

 

 

 

 



 

O Presidente 

Ruben Caio 

A Vice-Presidente 

Benedita Líbano Monteiro 

O Secretário 

Rodrigo Cardoso 

A 1ª Vogal 

Matilde Carrasquinho 

A 2ª Vogal 

Joana Varajão 

Os Suplentes 

João Maldonado Correia 

Inês Morais 

Maria Beatriz Freitas 

 

 


