
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SPE

24 de fevereiro de 2023

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, reuniu de
forma não presencial,  via  Zoom, pelas 16 horas,  o Conselho Fiscal  da Sociedade
Portuguesa de Estatística (SPE) tendo como objetivo a elaboração do parecer sobre
as contas e o respetivo Relatório de Contas apresentados pela Direção da SPE. Estas
Contas são respeitantes ao período compreendido entre um de janeiro e trinta e um de
dezembro de dois mil e vinte e dois.

As atividades conducentes à elaboração deste parecer, finalizadas na reunião
supra citada, tiveram início ao vigésimo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e
três. Durante este período, os três elementos do Conselho Fiscal da SPE, cumprindo
os estatutos da SPE, analisaram as contas que serviram de base à elaboração do
referido Relatório de Contas. Ficou comprovada a absoluta concordância entre estes
dois elementos: Contas Anuais e Relatório.

A presidente deu por concluídas as atividades, tendo-se lavrado a presente ata
que será assinada por todos os elementos do Conselho Fiscal.

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA SPE

O  Relatório  de  Contas  apresentado  pela  Direção  da  SPE,  respeitante  ao
período compreendido entre um de janeiro e trinta e um de dezembro de dois mil e
vinte  e  dois,  recebeu  o  acordo  do  Conselho  Fiscal,  o  qual  deliberou  dar  parecer
favorável ao mesmo. Assim, o Conselho Fiscal da SPE propõe à Assembleia Geral da
SPE, a aprovação das contas anuais, apresentadas no Relatório de Contas elaborado
pela Direção da SPE, respeitante ao ano civil de dois mil e vinte e dois.

Lisboa, 24 de fevereiro de 2023.

A Presidente do Conselho Fiscal da SPE,

(Vanda Lourenço)

A primeira vogal,

(Conceição Ribeiro)

A segunda vogal,

(Paula Pereira)
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