
Parecer do Conselho Fiscal

sobre o Relatório de Atividades e Contas de 2020 

1. Nos  termos  da  alínea  1)  c)  do  artigo  18.º  dos  Estatutos  da  SPM  –
Sociedade  Portuguesa  de  Matemática,  compete  ao  Conselho  Fiscal
examinar  e  dar  parecer  sobre  o  relatório,  balanço  e  contas  anuais  da
Direção  da  SPM  antes  de  serem  apresentados  à  Assembleia  Geral
ordinária. 

2. Em  5 de março de 2021, a Direção apresentou ao Conselho Fiscal para
parecer o relatório de atividades e contas respeitantes ao exercício de 2020.

3. O Conselho Fiscal,  acompanhou, nos termos que lhe estão consignados
pelo artigo 18.º dos Estatutos, a atividade da SPM durante o exercício de
2020. 

4. No âmbito das suas funções, o Conselho Fiscal: 

a. Procedeu à análise da execução orçamental, e 

b. Verificou a situação financeira e económica da SPM, bem como a
existência e a relevação contabilística dos seus ativos e passivos, em
particular  quanto  aos  proveitos  e  centros  de  custos,  que  se
encontram  suficientemente  expressos  na  informação  relativa  às
contas.

5. Tendo  apreciado  o  relatório  de  Atividades  e  Contas  apresentado  pela
Direção  da  SPM  sobre  a  atividade  desenvolvida  no  ano  de  2020,  o
Conselho Fiscal  considera que o documento evidência de forma clara o
desempenho da SPM. O Conselho Fiscal saúda a SPM por ter conseguido
manter  um  número  considerável  de  atividades  e  ter  iniciado  atividades
como a bolsa de professores num contexto de pandemia, contribuindo no
combater  aos  efeitos  devastadores  da mesma  no  que  diz  respeito  a
desigualdades sociais. 

6. O  Conselho  Fiscal  analisou  as  demonstrações  financeiras  (análise  da
situação económica, análise dos centros de custos e análise da situação
financeira)  e  Anexo  ao  Balanço  e  Demonstração  dos Resultados,  tendo
concluído que tais elementos transmitem a verdadeira posição patrimonial
da  SPM  31  de  dezembro  de  2020  e  o  modo  como  se  formaram  os
resultados no exercício findo naquela data. 

7. O Conselho Fiscal salienta o resultado líquido positivo de 24.829,18 euros
(vinte e quatro mil oitocentos e vinte e nove euros e dezoito cêntimos) que
resulta numa redução face ao ano transato.  Entende-se que esta redução
se deve principalmente à contratação de mais um funcionário. No entanto, o
Conselho Fiscal tem como dever alertar a Direção da SPM para o esforço



orçamental  que  daí  advém.  O  Conselho  Fiscal  entende  ainda  que  não
sendo a SPM uma instituição do setor lucrativo não tem porque se pautar
pelo  conceito  económico  ou  financeiro,  mas  sim  na  manutenção  da
atividade de prestação de serviços  à  comunidade ou na capacidade de
cumprir os seus fins.

8. O Conselho Fiscal salienta que a SPM reduziu em 39% as despesas face
ao ano transato sendo essa redução refletida em várias rubricas, mantendo
a  tendência  na  redução  nos  gastos  que  já  vinha  de  anos  anteriores,
cumprindo de igual forma o seu papel. 

9. O Conselho Fiscal considera que face ao exposto a SPM goza de saúde
financeira estável, mas que a manter-se o quadro atual terá de estar muito
atenta no futuro.

10.O Conselho Fiscal considera que a Direção da SPM tem feito um trabalho
exemplar este ano como em anos transatos que visam a divulgação da
Matemática e o apoio à comunidade no cenário de pandemia como o que
vivemos.

Com base no anterior é entendimento do Conselho Fiscal estarem reunidas as
condições  para  a  aprovação  do  Relatório  e  Contas  da  SPM  relativo  ao
exercício de 2020, que lhe foi apresentado pela Direção. 

Lisboa, em 23 de março de 2021. 
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