
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ata nº 26 

Aos treze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quinze, pelas dezoito horas, reuniu o 

Conselho Fiscal da “Associação Goltz de Carvalho-Associação Sócio-cultural”, com o NIPC 
504 023 691, na sua sede na Rua Professora Salvadora, nº 4 R/C Esq, em Buarcos, Figueira da Foz, 

constituído pelos seguintes membros: Ricardo Jorge Marques Ferreira da Silva (Presidente), Isabel 
Maria de Oliveira Luís (Vogal) e Carla Susana Santos Monteiro Fonseca (Vogal) afim de deliberar e 

emitir parecer sobre o seguinte: 

----------------------------------- Ponto Único ------------------------------------- 
PARECER RELATIVO AO PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2015 -------  

Aberta a sessão, que foi presidida pelo senhor Presidente Ricardo Jorge Marques Ferreira da Silva, o 
conselho fiscal reuniu, dado que, compete ao Conselho Fiscal “Dar parecer sobre o relatório e contas 
de gerência bem como sobre o orçamento e também todos os assuntos que a Direção submeter à sua 
consideração.” No âmbito das nossas funções, analisámos os documentos que nos foram 
disponibilizados pela Direção, onde constam o Plano de Atividades, Conta de Exploração Previsional e 

Orçamento de Investimentos para o exercício de 2016, documentos estes aprovados em reunião de 
Direção da “Associação Goltz de Carvalho - Associação Sócio-Cultural”, em 30 de outubro de 2015.---- 

Dessa análise verificámos que:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Rendimentos previstos no montante de 484.791,24 €.------------------------------------------ 
 Os Gastos previstos no montante de 421.218,22 €.------------------------------------------------- 

 O Resultado Líquido do Período previsto no valor de 62.573,02€.-------------------------------- 
Nestes termos, o Conselho Fiscal da Associação Goltz de Carvalho - Associação Sócio-Cultural, tendo 

em conta que:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e estatutários;------------------------ 

b) Foram avaliados todos os procedimentos legais inerentes à sua aprovação;-----------------------

- 
c) Os mesmos documentos refletem as ações que a Direção da Associação Goltz de Carvalho - 

Associação Sócio-Cultural, se propõe levar a cabo, estando todas elas previstas e 
cabimentadas no seu Plano de atividades, conta de exploração previsional e orçamento de 

investimento;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Todos os esclarecimentos solicitados à Direção foram pela mesma, prestados ao Conselho 
Fiscal;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Decidiu, unanimemente, dar PARECER FAVORÁVEL ao Plano de atividades, conta de 

exploração previsional e orçamento de investimentos para o exercício de 2016, propondo desta forma 

a sua aprovação por parte da Assembleia Geral da Associação Goltz de Carvalho - Associação Sócio-

Cultural.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ANEXO: Parecer do Conselho Fiscal relativo ao Plano de Atividades, Orçamento para o exercício de 

2016.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata de reunião, que 

depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os membros presentes do Conselho Fiscal.------- 
 

 
 
 

______________________________________ 
Ricardo Jorge Marques Ferreira da Silva – Presidente  

 
 

____________________________________ 
Isabel Maria de Oliveira – Vogal 

 
__________________________________________________ 

Carla Susana Santos Monteiro Fonseca – Vogal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ata nº 27 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas, 
reuniram os membros do Conselho Fiscal da “Associação Goltz de Carvalho-Associação Sócio-cultural”, 

com o NIPC 504 023 691, na sua sede na Rua Professora Salvadora, nº 4 R/C Esq., em Buarcos, 

cidade da Figueira da Foz, constituído pelos seguintes membros: Ricardo Jorge Marques Ferreira da 
Silva  (Presidente), Isabel Maria de Oliveira Luis ( Vogal) e Carla Susana Santos Monteiro Fonseca 

(Vogal) afim de analisar os balancetes, documentos contabilísticos e demonstrações financeiras.--------
--------- 

Depois de analisados os documentos referidos, o conselho fiscal nada tem a referir sobre a 
documentação em apreço, encontrando-se conforme as normas.---------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, lavrada a presente ata para constar. 

 
 

 
 

________________________________________ 
Ricardo Jorge Marques Ferreira da Silva – Presidente  

 
 

 
__________________________________________________ 

Isabel Maria de Oliveira – Vogal 
 
 
 

__________________________________________________ 
Carla Susana Santos Monteiro Fonseca – Vogal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATA N.º 28 

 

Aos trinta e um  dias do mês de março do ano de dois mil e dezasseis, pelas dezassete horas, na Rua 
Tomás de Aquino , nº 16, em Buarcos - Figueira da Foz, freguesia de Buarcos, com o NIPC 

504.023.691, reuniram os  seguintes membros do Conselho Fiscal da Associação Goltz de Carvalho- 

Associação Sócio-Cultural, Ricardo Jorge Marques Ferreira da Silva  (Presidente), Isabel Maria de 
Oliveira Luís ( Vogal) e Carla Susana Santos Monteiro Fonseca (Vogal) afim de deliberar e emitir 

parecer sobre o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------  

----------------------------------------------PONTO ÚNICO------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Parecer sobre o Relatório de gestão, balanço e demonstração dos resultados relativos ao 
exercício de 2015;----------------------------------------------------------------------------------- 
Aberta a sessão, que foi presidida pelo Senhor Presidente do Conselho Fiscal , Ricardo Jorge Marques 
Ferreira da Silva, o Conselho Fiscal reuniu e no âmbito das suas funções, sendo examinados, o 

balancete de apuramento de resultados, Relatório de Gestão, os Gastos e Rendimentos, a 

Demonstração dos Resultados e o Balanço, relativos ao exercício de 2014, afim de dar cumprimento 
ao disposto na alínea c) do art.º 45.º dos Estatutos da Associação Goltz de Carvalho- Associação 

Sócio-Cultural, e com vista à emissão de parecer sobre os documentos que lhe foram presentes pela 
Direção, os quais foram aprovados na reunião daquele Órgão Executivo de 25/03/2016, ata nº 35 

/2016, e que contempla os seguintes documentos:---------------------------------------------------------------

--------------------------------- 
 

 Demonstração dos resultados, o Balanço e o Relatório de Gestão, Anexo e Demonstração dos 
Fluxos de Caixa---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Os valores finais sintetizam-se por:----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Registaram-se do lado dos Gastos o montante de 118.704,35€ em Fornecimentos e serviços 

externos, e 40.453,51 € relativamente ao Custo da Matéria Prima Vendida e Consumida, 

registando-se um decréscimo, (comparativamente com os registados no exercício anterior) na 
rubrica Custo da Matéria Prima Vendida e Consumida e um acréscimo na rúbrica Fornecimentos e 

serviços externos16.742,57 €.---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Relativamente aos Rendimentos, e em relação às vendas e à prestação de serviços verificou-se 

uma diminuição de 3.809,96 € sendo o montante total de 114.177,92 € ------------------------------- 
 

 

 Os Rendimentos atingiram o montante de 405.686,17 €, havendo um decréscimo nos Subsídios, 
ou seja nas comparticipações da Segurança Social de 7.585,62 €---------------------------------------- 

 
 Os Gastos atingiram o montante de 331.102,57 € havendo um acréscimo 17.026,19 €--------------

- 
 

 

 O Resultado Líquido do Período no valor de 4.263,81 €---------------------------------------------------- 
 

 O Ativo Líquido no valor de 251.162,51 € ;------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 O Passivo Líquido no valor de 273.856,87 €;----------------------------------------------------------------- 
 

 

 Os Fundos Patrimoniais no montante de (26.958,17 €];---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
Verificámos, de igual modo, a conformidade do Relatório de Gestão elaborado pela Direção da 

Associação Goltz de Carvalho – Associação Sócio-Cultural, face ao que é do conhecimento das 
atividades da Associação. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 
Nestes termos, e face à análise dos documentos supra referidos, é o Conselho Fiscal de opinião que 

as demonstrações financeiras referidas e o respetivo relatório e contas apresentam de forma 
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da 

Associação Sócio-Cultural em 31 de dezembro de 2015, o resultado das suas operações e os fluxos de 

caixa no exercício findo naquela data, pelo que decidiu, UNANIMEMENTE, DAR PARECER 
FAVORÁVEL ao relatório e contas do exercício de 2015, propondo desta forma a sua aprovação por 

parte da Assembleia Geral.--- 
 

Anexo: Parecer do Conselho Fiscal.-----------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas dezoito horas, da qual se lavrou para 

constar e fazer fé a presente ata de reunião, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos 

membros do Conselho Fiscal.-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

 
 

 

 
 

________________________________________ 
Ricardo Jorge Marques Ferreira da Silva – Presidente  

 
 

 
__________________________________________________ 

Isabel Maria de Oliveira – Vogal 
 
 
 

__________________________________________________ 
Carla Susana Santos Monteiro Fonseca – Vogal 

 
 

 


