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CONSELHO FISCAL

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017

PLANO ESTRATÉGICO 2016 -2019

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos termos dos Estatutos e de acordo com o previsto no artigo décimo oitavo, alínea e) é competência
deste Órgão dar o seu parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento bem como outros de interesse
para a Instituição como é o caso com o Plano Estratégico 2016-2019.

Depois da devida análise o ConselhoHsca! considera que os documentos: Orçamento para 2017, Plano de
Atividades para 2017 e o Plano Estratégico para 2016-2019, apresentados pela Administração da
"FundaçãoRafael e Maria Rosa Neves Duque" merecem as seguintes observações:

1. - Os documentos encontram-se bem estraturados e adequados a um desenvolvimento consolidado
da Fundação, tendo presente os objetivos da mesma.

2. - O Plano de Atividades para o ano de 2017, encontra-se bem delineado e dentro dos parômetros
previstos para a Instituição no seu espírito de missão;

3. - O Orçamento Previsional para o ano 2017, corresponde ao Plano de Atividades e manifesta a
continuidade de uma gestão exigente, defensora dos interesses da Instituição e consolidação da
mesma.

4. - O Plano Estratégico plurianual (2016-2019) para a Fundação, compre e aclara os objetivos para
um período mais alargado da Instituição e vai de encontro dos anseios manifestados pelo Conselho
Fiscal

A administração prestou todas as informações que foram solicitadaspelos membros do ConselhoFiscal

PARECER

o ·Conselho Fiscal dá o seu parecer favorável por maioria ao Plano de Atividades para 2017, ao
Orçamento para o ano de 2017, bem como ao Plano Estratégico 2016-2019 da Fundação Rafael
e Maria Rosa Neves Duque, apresentados pelo Conselho de Administração em 24-11-2016.

Chamusca, 13 de dezembro de 2016

O Conselho Fiscal

João Manuel Duarte Lourenço Pe. Anibal Manuel Vieira


