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PARECER DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA COMISSÃO DO 

MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CMVM) SOBRE O PLANO DE 

ATIVIDADES E A PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2021 

 

 

Introdução 

 

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 21.º dos Estatutos da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários (aprovados pelo Decreto-Lei n.º 5/2015, de 8 de janeiro), 

compete à Comissão de Fiscalização dar parecer sobre o plano anual de atividades e sobre a 

proposta de orçamento para o exercício de 2021 da Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (adiante designada por CMVM). 

 

O Plano de atividades e a proposta de orçamento para 2021 foram elaborados de acordo com 

os estatutos da CMVM e com as instruções divulgadas na Circular da DGO Série A n.º 1399, de 

31 de julho de 2020, onde se incluem o Orçamento da Receita (24.383.053 euros) e o Orçamento 

da Despesa (24.365.277 euros), o Balanço Individual Previsional (que evidencia um total do Ativo 

de 60.683.322 euros, um total de Património Líquido de 57.835.163 euros e um total de Passivo 

de 2.848.159 euros), a Demonstração Individual de Resultados por Naturezas Previsional 

(Resultado líquido do período de 10.488 euros). 

 

A versão final do Plano de atividades e proposta de orçamento para 2021 foi-nos apresentada 

pelo Conselho de Administração da CMVM em 19 de agosto de 2020. 

 

Responsabilidades 

 

Nos termos do disposto na alínea b) do artigo 12.º dos Estatutos da CMVM, é da 

responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e apresentação do plano de 

atividades e a apresentação da proposta de orçamento, a qual inclui a divulgação dos 

pressupostos em que as previsões neles incluídas se baseiam. 

 

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na 

preparação do plano de atividades e proposta de orçamento; (ii) verificar se o plano de atividades 
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e proposta de orçamento foram preparados de acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre 

se a apresentação do plano de atividades e proposta de orçamento é adequada, e emitir o 

respetivo parecer.  

 

Parecer 

 

Baseado na nossa avaliação do suporte documental e contabilístico em que assentam os 

pressupostos utilizados na preparação do plano de atividades e proposta orçamento, nada 

chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não 

proporcionam uma base razoável para as previsões contidas no plano de atividades e proposta 

de orçamento da CMVM. Além disso, em nossa opinião, as demonstrações financeiras 

previsionais estão devidamente preparadas com base nos pressupostos e apresentadas numa 

base consistente com as políticas contabilísticas normalmente adotadas pela CMVM de acordo 

com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas. 

 

Devemos, contudo, advertir que, frequentemente, os acontecimentos futuros não ocorrem da 

forma esperada, pelo que os resultados reais serão provavelmente diferentes dos previstos e as 

variações poderão ser materialmente relevantes. 

 

Não obstante a CMVM não ter considerado uma reserva no valor de 2,5% do total da despesa, 

nos termos do ponto 28 da Circular Série A nº 1399, de 31 de julho de 2020, consideramos tratar-

se de matéria que carecerá de confirmação por parte da DGO, uma vez que a circular não contém 

qualquer exceção quanto à aplicação da reserva à CMVM, ao contrário do que sucede quanto 

às entidades pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde e ao Ensino Superior, e às Entidades 

Públicas Reclassificadas abrangidas pelo regime simplificado (cf. ponto 32 da Circular Série A 

nº 1399, de 31 de julho de 2020).  

 

A Comissão de Fiscalização assinala que contou com a melhor colaboração do Conselho de 

Administração e dos Serviços na preparação do presente parecer. 

 

20 de agosto de 2020 
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A Comissão de Fiscalização 

 

 

______________________________________ 

Álvaro Pinto Coelho de Aguiar 

(Presidente) 

 


