
 

 

PARECER 

Sobre o Relatório e Contas do SPGL do exercício de 2015 
 

O conselho Fiscal, reunido a doze de abril de dois mil e dezasseis, na sede do SPGL, após 

análise do Relatório e Contas do Exercício de 2015 e audição do Tesoureiro, deliberou por 

unanimidade elaborar o seguinte Parecer: 

Nos termos da Lei e dos Estatutos do SPGL, da apreciação ao Relatório e Contas do Exercício de 

2015 considera o Conselho Fiscal que: 

1 – O Relatório e Contas satisfaz os preceitos legais e estatutários e reflete a posição dos 

registos contabilísticos no fecho do exercício traduzindo fielmente a situação financeira do 

SPGL. Para além disso, todos os documentos, desde o Balanço à Demonstração de Resultados, 

passando pelo Controlo Orçamental Geral, Controlos Orçamentais Resumidos e Custos Finais 

por Centros de Custo dos Órgãos Centrais e Regionais (documentos auxiliares de análise) estão 

corretos, claros e bem formatados o que facilita a leitura e a análise.  

2 – Os documentos evidenciam o esforço feito na contenção das despesas e o rigor da atuação 

da Direção, bem como a consciência das dificuldades existentes. Tudo isto sem pôr em causa a 

atividade sindical, antes reforçando‐a, como o provam a realização do 5º Congresso do SPGL 

que aprovou as linhas de ação para o futuro. 

3 – O Resultado Líquido do Exercício de 2015, apesar de negativo, no montante de ‐123.503,19 

€, é manifestamente bom, se comparado com o resultado do Exercício de 2014 (‐321.148,27€) 

e se se tiver em conta que 2015 foi ano de Congresso, Eleição dos Órgãos Sociais e finalização 

do processo de reestruturação do Sindicato que comportou despesas avultadas não repetíveis. 

Assim, o Conselho Fiscal emite, por unanimidade, um Parecer favorável ao Relatório e Contas 

do SPGL de 2015 e propõe que este seja aprovado em sede própria.  

Lisboa, 12 de abril de 2016 

 O Presidente 

  
 Abílio de Matos Diogo 


