Associação Sindical de Docentes e investigadores

Caro Colega José Rodrigues
Presidente da Mesa do Conselho Nacional do SNESup,
N/Refª:Dir:AV/0690/15

23-07-2015

No âmbito da competência definida na alínea f) do n.º 6 do Artigo 13.º dos Estatutos do
SNESup, envio documentação em anexo com vista à apreciação do Relatório de Atividades e
Contas relativas ao ano de 2014 pelos Conselheiros Nacionais na reunião do próximo dia 24.
Informo ainda que:

1. O Relatório de Atividades e Contas relativos a 2014 foram aprovados em reunião plenária da
Direção do dia 27 de fevereiro de 2015;

2. Os documentos em causa foram enviados à Comissão de Fiscalização e Disciplina (CFD) no
dia 02 de março, para emissão do respetivo Parecer, tal como decorre da alínea f) do n.º 3 do
Artigo 15.º dos Estatutos do SNESup;

3. No dia 20 de março recebemos informação de membro da CFD referindo que o documento
técnico relativo às contas de 2014 não estaria de acordo com a legislação vigente;

4. Entre os dias 24 de março e 06 de maio trocámos inúmeras mensagens com membro da CFD
com conhecimento na área relativamente ao documento em causa, pedindo-lhe que nos
indicasse o que seria necessário ser corrigido. Dessas informações sempre fomos dando
instruções ao TOC para proceder em conformidade e as respostas encaminhadas ao membro
da CFD em causa para verificação;

5. Atendendo às dificuldades em se obter um documento que pudesse ir ao encontro do
solicitado pela CFD, reuniu a Direção com a própria CFD no dia 11 de abril onde, entre outros
assuntos, se abordou a questão do relatório técnico e o trabalho do TOC e contabilista;
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6. Atendendo aos problemas reportados sobre as irregularidades identificadas pela CFD,
solicitámos reunião ao Bastonário da Ordem dos TOC, que se realizou no dia 06 de maio, e
para a qual convidámos a participar a Colega Teresa Godinho;

7. Da reunião citada e contactos posteriores ficámos convencidos de que o documento, apesar
de algumas correções ainda necessárias, estaria em breve em condições de poder ser
submetido a apreciação pelos Conselheiros Nacionais;

8. Todavia, e apesar de toda esta colaboração, a CFD entendeu emitir, no dia 14 de maio,
parecer no sentido da não aprovação das contas de 2014;

9. Não especificando, em nosso entender, o parecer em causa os motivos circunstanciados que
de facto justificariam tal decisão, solicitámos no dia 19 de maio informação detalhada e
circunstanciada à CFD no sentido de poder instruir o TOC para proceder às correções
necessárias no documento técnico relativo às contas de 2014;

10. Tal resposta não chegou a ser enviada pela CFD à Direção até à presente data;

11. Não obstante a ausência de resposta, a Direção entendeu instruir de imediato o TOC para
proceder às devidas correções atendendo ao que era possível conhecer do parecer da CFD;

12. Foi neste mesmo momento possível dar início a uma auditoria à situação financeira e
contabilística do SNESup já aprovada pela Direção em Comissão Permanente no dia 07 de
março de 2014;

13. Do trabalho entretanto realizado pela auditoria, da responsabilidade do ROC Luís Quinaz,
foi possível identificar um conjunto de situações a resolver e clarificar pelo TOC relativas ao
exercício contabilístico de 2014;

14. Os documentos técnicos relativos às contas de 2014 que agora apresentamos em anexo
resultam assim do trabalho que foi desenvolvido pelo TOC, após recomendações do ROC, e
que nos permitem ter a segurança de que os mesmos se encontram em condições de poder
ser analisados e aprovados pelos Conselheiros Nacionais na reunião do próximo dia 24;
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15. Estamos ainda convictos de que os documentos agora apresentados, além de
corresponderem às exigências legais em vigor, estarão ainda mais claros e perceptíveis do que
os documentos apresentados e aprovados em anos anteriores;

16. Esta nossa segurança é reafirmada, conscientes de que nunca esteve em causa a falta de
transparência ou graves irregularidades nas contas do SNESup relativas ao ano de 2014, mas
tão só questões técnicas para compatibilidade com o formato e práticas em vigor às quais
haveria a necessidade de atender.

Pelo exposto, estamos certos de que os documentos aqui apresentados relativos ao Relatório
de Atividades da Direção e Contas de 2014 estão em condições de poder ser apreciados com
vista a aprovação pelos Conselheiros Nacionais no próximo dia 24.
Mais informo que conto estar presente na reunião do Conselho Nacional do próximo dia 24
visando apresentar e esclarecer as dúvidas que sejam colocadas pelos Conselheiros relativas
aos documentos do Relatório de Atividades da Direção e Contas de 2014. Informo que estão
igualmente disponíveis para participar na reunião, neste ponto da Ordem de Trabalhos, o TOC
Luís Neves responsável pelo relatório técnico, bem como o ROC Luís Quinaz responsável pela
Auditoria à situação financeira e contabilística do SNESup.

Saudações Académicas e Sindicais,

António Vicente
Presidente da Direção
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