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Comissão de Melhoramentos de Freixo da Serra, NIF 502316829

Rclatório e Parecer do Conselho Fiscal referentê ao exercício de 2O2O
Êxmo. Senhor Presidente da
Mese de Assêmbleia CêÍel dâ ComissáÕ de MelhoÍamentôs do Freixo da Serra.

De acordo com o disposto na alínea b, do Artigo 32". dos Éstatutos da Associação "Comissáo de
Melhoíamentos de FÍeixo da SeÍra", compete ao Conselho Fiscal, no desempenho das suas funçóes
estatutárias, dar parecer sobre o relatório e contas do exercício de 2020 e apresentá{o na primeira
reunião ordinária da Assembleia-Gêral de 2021
.

Os documentos em análise foram apresentados pelo Contabilista Cenificado

- Sr. Carlos Prata Belo que desde há muito colabora com a instituição e sempre tem demonstrado um trabalho detalhado,
rigoroso e transparentê dos rendimentos e gastos mantendo rêgularizada a situação financeira da
lnstituição com os colaboÍadores, fornecedores, seguÍança Social e Autoridade Tributária.
Têm sido entêndimentô deste Conselho Fiscal aconselhar a continuidad€ de uma gestão minuciosa
das verbas dísponíveis e um controlo exigente na realização das despesas sempre com o objetivo de
gaÍantir a gualidade aos utentes e a sustentabilidade financeira da lnstituição, zelando igualmente

pelos diretos colaboradores e, ainda, na medida do possível, promovendo a requalificaçâo das
instalaçôes.
Não obstante um resultado líquido negativo de 23.230,A2€., reconhêce-se uma melhoria significativa
relativamente aos resultados do ano transato, Íelativamente aos aspetos de nâtureza económicofinanceira, conforme d€monstrâdo no Relatório de Gestão-Exêrcício de 2O2O, de 22 de ianei.o de 2027,
propondo-se gue o Íesultado, anteriormente referido, seja transferido, na sua totalidade, para Resultados
Transitados.
Face ao que antecêde, evidencíada a clareza e a forma explícita como estão relacionadas as diversas
rubÍicas orçamentais, o Conselho Fiscal dá parecer positivo para aprovação das contas relativas ao
exercício findo em 3t dê dezembro de 2020, sugerindo a sua aprovação pela Assembleia-Geral
liderada por V. Exa.

Por último, o Conselho Fiscal gostaria de endereçar um voto de agradecimento aos colaboradores da
lnstituição que de uma foÍma empenhada contribuíÍam para alcançar os objetivos a que nos

propomos.
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