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Parecer do Conselho Fiscal
2014

O Conselho Fiscal da Associação 25 de Abril, no exercício das suas competências
estatutárias, submete à apreciação da Assembleia Geral o seu parecer sobre o Relatório de
Actividades da Direcção e as Contas referentes ao exercício do ano 2014.

1- Relatório de Actividades
São de assinalar para alem das normais actividades culturais da Associação, as actividades
relativas às Comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril realizadas por todo o país,
sendo de destacar pelo seu impacto nacional a Homenagem a Salgueiro Maia e pelo
impacto no património da Associação a dádiva à A25A do quadro e serigrafia do Mestre
Júlio Pomar.
Assinale-se o bom resultado financeiro da acção do núcleo de viagens turísticas e a
redução do custo de O Referencial, que beneficiou de subsídios de mecenas aos n.ºs 114 e
115 no valor de € 12.500, cerca de 50 por cento, obtidos por acção da Direcção. Está
prevista a continuação dos patrocínios no montante de € 6.250 a cada número editado e
publicado.

2- Contas
O Conselho Fiscal acompanhou a actividade desenvolvida pela Direcção, em especial o
Tesoureiro.
Verificada a documentação contabilística resultante da correcta aplicação das regras e
princípios em vigor, constatámos que foram adoptados os critérios determinados pelo
Sistema Nacional de Contabilidade obrigatórios também para instituições de utilidade
pública sem fins lucrativos.
Os valores constantes das demonstrações financeiras reflectem a situação económico-
financeira da Associação
As despesas têm suporte documental adequado e são coerentes com o prosseguimento
dos fins da A25A
O resultado líquido positivo resulta de uma boa gestão económico-financeira, das
comparticipações e subsídios às actividades, em especial às comemorações do 40.º
aniversário do 25 de Abril; de donativos; do resultado muito positivo das viagens, e da
redução de despesas com os n.ºs 114 e 115 de O Referencial, por obtenção de patrocínios
pela Direcção.

4- Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é do parecer que:
a) Sejam aprovados o Relatório da Direcção e as Contas referentes ao exercício de 2014,
bem como a Proposta de Aplicação dos Resultados;
b) É de saudar o aumento significativo da admissão de novos sócios, resultado da
referência e atracção da A25A sobre largos sectores da sociedade portuguesa;
c) Tendo em consideração o trabalho realizado e os resultados obtidos, propomos um voto
de louvor à Direcção, aos seus colaboradores directos e à participação generosa dos
associados(as) nas inúmeras actividades e realizações levadas a cabo.

Lisboa, 2015-03-28                                          O Conselho Fiscal


