RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2018

Exmas (os). Associadas (os),

Nos termos da lei e do artigo 32º, alínea c), dos estatutos da “CSC - Associação de
Socorros Mútuos de Empregados no Comércio de Lisboa”, este Conselho, no
desempenho das suas funções, apresenta a V. Exas o seu Relatório e Parecer sobre o
Relatório de Gestão, as demonstrações financeiras e a proposta de aplicação de
resultados, relativos ao exercício de 2018, apresentados pelo Conselho de
Administração.

RELATÓRIO
Cumpre informar que este Conselho apreciou o Relatório do Conselho de
Administração, que evidencia adequadamente a atividade da Associação e os
principais atos de gestão praticados no exercício de 2018 e verificou a conformidade
da informação financeira nele constante com as demonstrações financeiras.
Efetuou também a leitura e apreciação das atas do Conselho de Administração e
solicitou informações e esclarecimentos, prontamente disponibilizados.
O Conselho Fiscal examinou atentamente as demonstrações financeiras do exercício
de 2018, tendo em consideração a Certificação Legal de Contas e o Memorando de
Auditoria emitidos pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, informação
complementada com a partilha com este órgão de situações / conclusões decorrentes
do processo de Auditoria / Revisão.
Este Conselho não detetou, nem tomou conhecimento de situações que estivessem
em discordância com os estatutos da Associação ou com preceitos legais ou
regulamentares aplicáveis.
A proposta de aplicação de resultados constante do Relatório do Conselho de
Administração satisfaz o disposto na lei e nos estatutos da Associação.
Este Conselho manifesta o seu agradecimento ao Conselho de Administração e à
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas por todo o apoio que lhe concederam.

PARECER
Face ao que precede e tendo em consideração a Certificação Legal de Contas e
passamos a citar “…foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em
vigor, a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras
auditadas não tendo sido identificadas incorreções materiais”.

PROPÕE-SE:
1. Que aproveis o Relatório do Conselho de Administração, referente ao exercício
de 2018.
2. Que aproveis o Balanço, a Demostração dos Resultados por Naturezas, a
Demonstração dos Resultados por Funções, a Demonstração dos Fluxos de
Caixa, a Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais e o respetivo
anexo.
3. Que aproveis a aplicação do resultado do exercício proposto pelo Conselho de
Administração.
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