
RELATÓRIO D PARECER DO CONSELHO FISCAL

No Desempenho das llossas funções legâis e estâtúrias. e âindâ no cümprimento do mândato que nos loi
confeÍido, cumpre-nos emitir o nosso sucinto Relatório sobre a actividade fiscalizadora que exercemos na

Fundação Rafael e N,lariâ Rosa Ncves DLrquc, com vistâ â [u!]damentâ o nosso parecer sobrc o Plano
EsÍÍatégico 2020-2024 o Plano de Atividades parà 2020 e Orçamento para 2020, apresentados pela

Adminislração,

Por seu lâdo, os critérios e politicas adoptodas pela AdminisÍação, na preparação das DemonsÍrações
Financeirâs, estão sujeitas às particularidades da Fundação. E Dossâ opirião que os mesmos estão coDforme
às disposições legais e técnicas vigentes e sustenlam adequadámente o Balanço e a l)emonstrâção de
Resultados por Natureza.

O e\âme que plâneáDos e levámos a efàito. incluiu

A verificâção, numâ base de âmostragem, do suporte dâs qüantias e divulgações constantes das
dcflronstrações finaÍceiras, bsseâdâs emjuízos, pÍincipios e critéÍios definidos pela Admiristração.

A apresiação sobre s€ são adeqrLadas as políticas contabilíslicÂs e a suâ divulgação, lendo em contâ as

circunstânciasl

A verificação dô âplicâbilidade do principio da conÍinuidade nos tÍés documentos e a introdução de
propostas indicadas pelo exercicío da administrâçâo;

A apÍeciâção sobre se é adequadq em teÍmos globâis, a âpresentâçâo das demostÍaçôes financeiras e
pÍojetos;

A sonstatâção dc que não existiu, nem se prevê, o rccurso a llnanciamenro extemo:

Entendemos que o trabâlho permite cmitir o nosso parecer

Assim, quaato ao Plano Estrategico 2020-2024 entendemos que tem continuidade e coenênci4 bem
como está ajustâdo à realidade previsível.

No que se refere ao Plâno de Atividades este está alinhado com o Plano Estratégico enconta-se eh1
coNonânciâ colrl os fins da lnstituição e consideriinros importante que tenha a preocupação de dar
visibilidade e eficácia à Irlstituição.
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Quanlo ao Orçamento para 2020, o Bâlanço Previsional e a Demonstração dos Resultados permitem
uma adequada cornpreensão da situação hnanceira e dos resultados da Fundação e satisfazem as

disposições estatuiiÍiâs-

Neste§ teÍmos somos de

PARECER

I . Seiam àDÍovâdos âs pÍopostss dê Phío f,strâÍógico, psre 2020-2024, Plâro de Atividades para
2020 € OÍçâmenao pâra 2020 spr€senardos.
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