
RELATÓRIO E PARECER DO
CONSELHO FISCAL

Estimados sócios:

Dando cumprimento ao estabelecido nos Estatutos da AASPSM -

Associação de Apoio Social da Freguesia da Póvoa de São Miguel, vem o

Conselho Fiscal, no uso das suas atribuições, apresentar o seu relatório sobre

a atividade desenvolvida pela Direção, durante o ano de 2015, bem como dar o

seu parecer sobre o relatório de atividades, contas e demonstração de

resultados, apresentados pela Direção.

O Conselho Fiscal procedeu à análise das contas, dos livros de

contabilidade e dos documentos de suporte postos à disposição pela Direção,

referentes ao ano de 2015.

Constatámos que foram respeitadas as normas contabilísticas e os

preceitos legais vigentes, encontrando-se todos os documentos em perfeita

ordem, traduzindo um perfeito rigor e fidelidade na organização das contas do

Exercício e Demonstração de Resultados.

Assim o Conselho Fiscal é de parecer favorável, pelo que recomenda à

Assembleia-Geral que aprove as Contas do Exercício de 2015 e respetiva

Demonstração de Resultados, apresentados pela Direção.

Póvoa de São Miguel, 29 de Março de 2016

O Conselho Fiscal
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LIVRO De ATAS DO CONSELHO FISCAL
--------------------------:.----Ata número quarenta e seis-----------------------------

------------ Aos vinte e nove dias do mês de Março de dois mil e dezasseis, petas vinte

e uma horas, decorreu nas instalações da AASPSM - Associação de Apoio Social da

Freguesia da Póvoa de São MigueJ, uma reunião do Conselho Fiscal, convocada pelo

Presidente, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------

------------- Ponto Único: Emitir parecer sobre as contas de gerência e demonstração

de resultados referentes ao ano de dois mil e quinze. ------------------------------------------

-------- Aberta a sessão, e dando cumprimento ao estabelecido nos Estatutos,

procedeu-se de imediato à análise das contas referentes ao ano transato. Após

consulta dos livros de contabilidade e de toda a documentação, posta à disposição

deste conselho, foi decidido, por unanimidade, dar parecer favorável sobre as contas

de gerência e demonstração de resultados referentes ao ano de dois mil e quinze,

apresentados pela Direção. --------------------------------------

----------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual foi

lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos

elementos do Conselho Fiscal presentes. --------------------------
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