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Aos oito dias do mês de março de 2017 reuniu na sua sede o Conselho Fiscal da URZE, com a presença
de todos os seus membros, para analisar o Relatório de Atividades, o Balanço e as Contas referentes ao
exercício de 2016.
O Relatório dá-nos uma ideia do que foi o empenhamento da Direção na concretização dos objetivos
propostos nas diversas vertentes da Associação.
Quanto às contas e depois de ter sido previsto no orçamento para 2016 um montante de 1082000,00€,
fecharam-se as contas com um resultado liquido de exercício negativo no valor de 60.220,82€ depois de se ter
obtido uma receita de 226.877,23€ e uma despesa de 287.098,05€.
A diferença entre as receitas previstas no orçamento e as realizadas deve-se essencialmente à não
aprovação e consequentemente execução das candidaturas apresentadas a financiamento desde o ano de 2014
por parte do IFAP/DRAPC.
É de salientar que a rúbrica 6888 apresenta uma perda de 81.727,20 €, montante muito significativo nas
contas agora apresentadas; por este motivo é desejável e expectável que de futuro tal não possa vir a suceder já
que é um montante muito substancial para o orçamento desta Associação.
Dada a situação financeira desta Associação é também de salientar o montante de 34.210,62€, referente a
dividas por prestações de serviços aos sócios, assim como, as quotas de alguns associados não pagas,
chamando-se, por isso à atenção de todos aqueles que ainda não regularizaram uma e outra situações que é
desejável que o façam o mais breve possivel de forma a ajudar a manter a autossustentabilidade desta
Associação.
Julgamos que se deve continuar a reforçar a relação com as instituições autárquicas.
É pois com todo o prazer que o Conselho Fiscal apresenta à Assembleia Geral o seguinte
PARECER:
1.

Que sejam aprovados o relatório de Atividades, o Balanço e as Contas referentes ao exercício de
2016,
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Gouveia, 08 de março de 2017
O Conselho Fiscal
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