Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
Relatório e Contas 2018
Fundação Marquês de Pombal
O Conselho Fiscal (CF) da FUNDAÇÃO MARQUÊS DE POMBAL (FMP) vem apresentar,
nos termos da alínea b) do Artigo 25º dos Estatutos desta entidade com o NIF 502 901
896, o Relatório e o Parecer sobre o Relatório de Atividades e as Contas Anuais
elaborados pela Direcção, referentes ao exercício de 2018.

Relatório
O CF nomeado efetuou o acompanhamento da atividade de gestão da entidade em
2018, tendo obtido informações e esclarecimentos sempre que foram solicitados.
Neste domínio, foram objeto de análise todos os documentos necessários,
nomeadamente os respeitantes à informação financeira e contabilística, constantes do
Relatório de Gestão do ano em análise.
1. O CF acompanhou a atividade desenvolvida pela FMP, através das exposições e
outras realizações efectuadas e sobre os trabalhos que a mesma efetivou,
constantes do Relatório de Atividades.
2. O CF examinou periodicamente a contabilidade, os balancetes intercalares ao
longo do ano de 2018 e os valores apresentados estão conformes com a Estrutura
Conceptual e as Normas de Relato Financeiro inerentes ao Sistema de
Normalização Contabilística em vigor - SNC.
3. O CF apreciou também, com as devidas atenção e profundidade, o relatório de
gestão apresentado relativo ao ano económico de 2018, tendo as Contas da
Fundação sido apreciadas fundamentalmente através da análise do Balanço, da
Demonstração de Resultados, Demonstração dos Fluxos de Caixa e dos seus
respetivos Anexos.
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4. O referido acompanhamento nos pontos 2 e 3, efetuado pelo CF, consubstanciouse na análise das decisões do Conselho de Administração, no sentido de
igualmente acompanhar a execução orçamental da FMP.
5. O Resultado Líquido, as disponibilidades e demais elementos constitutivos do
desempenho das atividades da FMP no exercício de 2018 encontram-se expressos
pormenorizadamente no Relatório e Contas das Atividades e Gestão elaborado
pela Direção.
6. O CF expressa com agrado a disponibilidade sempre demonstrada por todos os
membros do Conselho de Administração em 2018, relevando que foram dados
todos os esclarecimentos sempre que solicitados para as funções do CF, foram
ainda apresentadas as perspetivas para 2019 inerentes a todos os aspetos que
decorrem de ações tomadas anteriormente em termos de gestão da FMP.
7. O CF nesta sequência, verificou, em continuidade, o cumprimento da elaboração
de um orçamento adequado a cada exercício económico, a fim de tornar cada
Relatório apresentado mais coerente com as atividades pré-definidas e as
executadas, reconhece-se, contudo, e sobretudo neste exercício de 2018, uma
empenhada e dinâmica boa gestão da FMP, sobre a qual o CF se congratula.
8. Reitera ainda o CF a sugestão da elaboração de todas as DF's necessárias à leitura
económica e financeira da FMP, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º
192/2015, de 11 de setembro - SNCAP (Sistema de Normalização Contabilístico
para as Administrações Públicas). Certos que este Sistema contempla os preceitos
previstos para o setor privado e para o setor não lucrativo, é também sabido que
vai mais além na sua conceptualização. Assim, é aceitável e compreensível que
alguns pormenores técnicos não se encontrem ainda disponíveis pois a aplicação
do referido diploma SNC para a AP contempla igualmente a elaboração e execução
do Orçamento, sendo que a sua cabal aplicação se encontra ainda, ela própria
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adiada para 2019. Contudo, nomeadamente a Demonstração do Desempenho
Orçamental, assim como todo o léxico financeiro, a seu tempo, deverá revelar-se
técnica e legalmente plena nos exercícios vindouros, a fim de que a Execução
Orçamental e a Prestação de Contas da FMP se apresente de facto irrepreensível,
reconhecendo-se todo o esforço que neste sentido se tem vindo a desenvolver.

Parecer
9. Em face do exposto, o CF é de parecer que o Relatório de Atividades de Gestão e
as Contas do exercício de 2018 apresentados pela Direção FMP merecem
aprovação.

Linda-a-Velha, 30 de abril de 2019

O CONSELHO FISCAL,

A Presidente

VOGAL

(Luis Lopes)

(Odete Ferreira)

VOGAL

(Rui Lourenço)
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