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Parecer Conselho Fiscal 
 
Devido á pandemia Covid 19 foi este parecer elaborado com a solicitação de analise a cada membro do 
conselho fiscal via mail: 
Foi então elaborado o seguinte Relatório e Parecer do Conselho Fiscal com base nos envio de mail por 
parte de cada elemento deste conselho: 
RELATORIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL A 20/05/2021 
Prezados Associados 
Dando Cumprimento aos preceitos legais e estatutários e nos termos do mandato para o qual fomos 
eleitos, respeitando o Artiga 46.Q, numero 2, alinea e) e outras, cumpre-nos emitir o parecer sobre 
quaisquer assuntos em que seja consultado, designadamente sobre os previstos no numero 1 do artigo 
19 e nas alineas j) e I) do numero 2 do artigo 26, emitimos parecer sobre as contas de 2020. 
1-   De acordo com as suas atribuições, este Conselho Fiscal acompanhou a gestão da Direção e 
manteve contactos regulares ao longo do ano económico em causa. 
2 - Analisamos os elementos apresentados pela Direção da A.H.B.V.C.S.D.R., mensalmente elaborados, 
no âmbito da sua gestão do exercício de 2020. 
3- Analisando o documento contabilístico verifica-se uma deterioração das contas da associação com 
valor negativo global de -130 622,96€, com grande quebras na venda e serviços prestados, apesar das 
medidas que a direção impôs na sua gestão estas demonstram-se insuficientes para que a associação 
apresente resultados positivos. 
4- Somos de parecer, que todos os mapas apresentados, Balanço, Demonstra ao de Resultados e outros, 
refletem a real situaçao financeira da Associação. 
5- Em resumo, o Resultado Liquido apresentado pela Direção da A.H.B.V.C.S.D.R. de 130 622,96€ 
negativos, a Direção tem de tomar  medidas de gestão urgentes para controlar as contas da associação, 
tomando medidas extraordinárias com a máxima brevidade possível. 
6- Em função da análise contabilística e financeira acompanhada por este Conselho Fiscal, vimos propor 
que as contas da Associação referentes ao exercício de 2020 sejam aprovadas, deixando o conselho 
fiscal uma recomendação de apresentação o mais breve possível um plano urgente de recuperação das 
contas da associação, deixando este conselho fiscal a recomendação de querer acompanhar a evolução 
das contas da associação mensalmente ao longo de 2021 e de participar no plano de recuperação da 
associação. 
 
 
Carcavelos, 26 de Maio de 2021. 
 
 
O Conselho Fiscal 
 
 

Carlos Nogueira Jose Carlos Silva Augusto Carriço Daniel Marça 


