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ASSOCIAÇÃO GOLTZ DE CARVALHO, Associação Sócio-Cultural  
 

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

Relativo ao relatório de gestão e das contas de Gerência do exercício de 2014 

 

Prezados Associados: 
 

No cumprimentos da normas legais e estatutárias, nomeadamente nos termos da alínea 

c) do art.º 45.º dos Estatutos da Associação Goltz de Carvalho, Associação Sócio-Cultural, 

compete ao Conselho Fiscal “Dar parecer sobre o relatório e contas da gerência, bem 

como sobre o orçamento e também todos  assuntos que a Direcção submeter à sua 

consideração” 
  

No âmbito das nossas funções, acompanhámos a ação diretiva e administrativa 

da Associação Goltz de Carvalho, Associação Sócio-Cultural, onde sempre nos foram 

prestadas as informações e esclarecimentos de que necessitámos, tendo o Conselho 

Fiscal procedido à análise de todos os elementos contabilísticos, nomeadamente o 

balancete de apuramento de contas, Anexo, Demonstração dos fluxos de caixa, Relatório 

de Gestão, os Gastos e Rendimentos, a Demonstração dos Resultados e o Balanço, 

relativos ao exercício de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nestes termos, e face à análise dos documentos supra referidos, é o Conselho 

Fiscal de opinião que as demonstrações financeiras referidas e o respectivo relatório e 

contas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos 

materialmente relevantes, a posição financeira da Associação Goltz de Carvalho, 

Associação Sócio-Cultural, em 31 de dezembro de 2014, o resultado das suas operações 

e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, pelo que decidiu, UNANIMEMENTE, 

DAR O SEGUINTE PARECER FAVORÁVEL ao relatório e contas do exercício de 2014, 

propondo desta forma à  Assembleia Geral o seguinte:------------------------------------------------------------- 
 

P A R E C E R 
 

1. Que se aprovem o Relatório de Gestão e Contas relativo ao exercício de 2014; 

 

2.  Que se aprove todo o trabalho desenvolvido pela Direcção, que conjuntamente 

com todos os restantes órgãos sociais e colaboradores voluntários, e ainda dentro 

de todos os condicionalismos atuais, conduziram a vida da nossa Instituição, no 

decurso do exercício de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Figueira Da Foz, 02 de Abril de 2015. 

 
 

 

Isabel  Maria de Oliveira Luis – Presidente 

 

 

 

Mário João Meneses Paiva – Vogal 

 

Armando Manuel Pedro  Oliveira Vasco – Vogal 


