PARECER DO CONSELHO FISCAL
EXERCICIO DE 2018
O Conselho Fiscal no decorrer do exercício acompanhou a actividade da Associação Boa
Hora, assistindo à maioria das reuniões de Direcção, solicitando todos os esclarecimentos e
analisando a documentação contabilística e os seus elementos de suporte sempre que julgou
oportuno e conveniente.
No cumprimento dos estatutos e das disposições legais, o conselho fiscal, no exercício das
suas competências após ter procedido à análise do Balanço, Demonstração de resultados e dos
demais elementos de prestação de contas, que acompanhavam o relatório da Direcção
relativos ao exercício de 2018, vem apresentar o seu Relatório sobre a acção fiscalizadora
desenvolvida e dar parecer sobre esses mesmos documentos de prestação de contas.
O Balanço, Demonstração de Resultados e dos demais elementos de prestação de contas
encontram-se elaborados de acordo com as normas contabilísticas em vigor para esta
Instituição e apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos
materialmente relevantes, a posição financeira inerente à Instituição em 31-12-2018 e o
resultado das suas operações, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente
aceites.
O Relatório apresentado pela Direcção reflecte as principais razões dos resultados, bem como
as dificuldades financeiras inerentes a uma Instituição sem fins lucrativos e enorme esforço
desenvolvido no decurso do ano, investindo na melhoria das condições dos utentes, sem
esquecer a actividade corrente da Instituição.
Face ao exposto o conselho fiscal, é de
PARECER
1 – Que sejam aprovados o Relatório de Gestão e as Contas de Exercício de 2018,
apresentadas pela Direcção.
2 - Que a proposta de aplicação do Resultado Líquido do exercício, de 7.524,24€ (sete
mil quinhentos e vinte e quatro euros e vinte e quatro cêntimos), em Resultados
Transitados, apresentada pela Direcção, seja aprovada.
Gafanha da Boa Hora, 10 de Abril de 2019
O Conselho Fiscal
Alcides de Miranda Alcaide
Valentim da Silva Rangel
Manuel Alírio Costa

