Funda ao Mar ues de Pombal
RELATORIO E PARECER DO FISCAL UNICO
Relat6rio Gestao e Contas de 2021

0 Fiscal Unico da FUNDACAO MARQUES DE POMBAL (adiante FMP) vein

apresentar, nos termos do ntlmero 1 do Artigo 230 dos Estatutos desta
entidade com o NIF 502 901 896, o Relat6rio e o Parecer sobre o

Relat6rio de Gestao e as Contas Anuais elaborados pela Direceao,
referentes ao exercfcio de 2021.

RELATORIO
/ 0 acompanhamento da atividade de gestao da Fundaeao em
2021 foi feito ao longo do ano, tendo obtido as informae6es e

esclarecimentos sempre que foram solicitados, e conforme
decorre da alfnea a) do n° 1 do art° 23°, foram examinados com a

periocidade necessaria os varios documentos da contabilidade,

nomeadamente os balancetes intercalares ao longo do ano de
2021, tendo-se verificado que os valores apresentados estao

conformes a Estrutura Conceptual e as Normas de Relato
Financeiro inerentes ao Sistema de Normalizaeao Contabilistica
em vigor -SNC.

/ Verifica-se a elaboragao de todas as Demonstrag6es Financeiras
necessarias a leitura econ6mica e financeira da FMP, de acordo
com o estipulado no Decreto-Lei n,a 192/2015, de 11 de setembro

do SNC-AP (Sistema de Normalizagao Contabilfstico para as

Administrae6es Pdblicas). No caso concreto, as demonstrag6es

financeiras contemplavam os preceitos previstos para o setor
privado e para o setor nao lucrativo, abrangendo igualmente, e no

bern como dos colaboradores, relevando que foram dados todos
os esclarecimentos sempre que solicitados, tendo sido ainda

apresentadas as perspetivas para 2022, em termos da gestao
prevista para a FMP.

/ Foi tomado ainda conhecimento do cumprimento da elaboragao

do orgamento adequado ao exercfcio econ6mico, a fim de tornar
ainda

mais

explicito

a

execueao

econ6mica/financeira

das

actividades da FMP, que reflecte de uma forma directa urn grau

de empenho e dinamica na gestao da FMP.
v' Por dltimo tomamos em boa nota o Documento do Contabilista

Certificado que se anexou ao Relat6rio e Contas.

PARECER

Em face do exposto, entendo dar parecer favoravel ao Relat6rio de Gestao e
as Contas referentes ao exercicio de 2021 apresentados pela Diregao da
FMP, e que consequentemente merecem a respectiva aprovagao.
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