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PARECER 

Senhores Associados, 

Nos termos do Art.º 48.º dos Estatutos da Federação Portuguesa de tiro (FPT) e no 

cumprimento do seu mandato, vem o Conselho Fiscal emitir o seu parecer sobre o 

Balanço, Relatório e demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício 

de 2019, apresentados pela Direção da FPT. É importante referir que os elementos 

que atualmente compõem o Conselho Fiscal foram membros suplentes durante o ano 

de 2019, pelo que este parecer é também baseado na total confiança nos elementos 

que exerceram efetivamente funções no período em análise. 

O Conselho Fiscal consultou o Revisor Oficial de Contas sobre a atividade desenvolvida 

pela FPT relativas ao exercício de 2019, e analisou o Relatório de Gestão & Contas de 

2019 e as demonstrações Financeiras, bem como o Relatório de Auditoria do Revisor 

Oficial de Contas e consultou as informações necessários junto da FPT. 

Em consequência do trabalho realizado, o Conselho Fiscal expressa a sua 

concordância com as demonstrações financeiras da FPT, relativas ao exercício de 

2019, findo em 31 de dezembro, salientando que o resultado líquido registou um valor 

líquido positivo de 18.287,00 euros, face aos 7(sete) euros positivos, verificados em 

2018. 

Face ao exposto o Conselho Fiscal propõe à Assembleia Geral que aprove o Relatório 

de Gestão & Contas referentes ao exercício de 2019, apresentados pela Direção, bem 

como a sua proposta de aplicação de resultados. 

Lisboa, 29 de março de 2020 

 

 

 

Eurico Vasco Ferreira Amorim 
Presidente do Conselho Fiscal da FPT 
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