RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Exmos. Senhores Associados,
Em obediência ao disposto nos Estatutos, vem o Conselho Fiscal da Associação Rumo à Vida
apresentar o relatório sobre a sua ação fiscalizadora e dar o seu parecer sobre o relatório,
contas e proposta de aplicação de resultados apresentados pela Direção, em relação ao
exercício findo em 31 de Dezembro de 2019.
Assim, procedemos:
 À verificação da observância da lei e do cumprimento dos Estatutos da Rumo à Vida;
 Ao exame das demonstrações financeiras, as quais compreendem:
o

Balanço que evidencia um total de 183 921,07€ e Fundos Patrimoniais de
113 874,06€ incluindo um resultado liquido de 21 322,33€

 À verificação da situação financeira da Rumo à Vida;
 À verificação periódica, com a profundidade e extensão consideradas adequadas dos
documentos, registos e livros de escrituração;
 À verificação do Balanço, Demonstração dos Resultados e do respetivo Anexo ao
Balanço e à Demonstração de Resultados;
 À apreciação do Relatório da Direção.
A ação fiscalizadora desenvolvida sobre ano de 2019 permite concluir que a contabilidade, as
contas e o Relatório da Direção satisfazem as disposições legais e estatutárias e refletem a
atividade desenvolvida e a situação da Rumo à Vida, pelo que somos de parecer que:
 Sejam aprovados o Relatório da Direção e as Contas do exercício de 2019
apresentados pela Direção;
o

Seja aprovada a proposta de aplicação de Resultados Líquidos do Exercício de
21 322,33 €, para Resultados Transitados.

Encerramos o presente relatório com um voto de louvor à Direção pelo trabalho desenvolvido
neste ano de atividade.
S. Mamede de Infesta, 9 de Março de 2020
O Conselho Fiscal
Maria do Rosário Nogueira (Presidente)
Isabel Maria Lino Pinto Fernandes (Vogal)
Maria Luísa Moreira Monteiro Martins (Vogal)
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