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-------------------------------------------Acta número trinta e seis------------------------------------------------- 

 

----------Aos onze dias do mês de Março  de dois mil e dezasseis, na sede da Provectus, sita no 

Bairro dos Centenários, número dois, em Faro, reuniu o Conselho Fiscal a fim de apreciar e dar 

parecer  sobre o Relatório e Contas da Direção, referentes ao exercício de dois mil e quinze.----- 

-----------No decorrer do ano de dois mil e quinze, procedeu o Conselho Fiscal à análise de toda 

a documentação que serviu de suporte à contabilidade, pelo que damos total concordância aos 

Resultados do Exercício que evidenciam  um saldo positivo de cinco mil novecentos e noventa e 

sete euros e cinco cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Como resposta ao investimento efetuado na renovação de edifícios, na modernização 

dos serviços com aquisição de equipamento informático e de viaturas de apoio à atividade da 

Instituição Provectus, verificou-se um aumento da atividade da Associação, nas várias áreas, em 

particular no apoio domiciliário.------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Também a boa gestão verificada pela Direção muito contribuiu para o aumento dos 

Resultados de dois mil e quinze comparativamente a dois mil e catorze.------------------------------- 

----------Propomos, assim, que o resultado positivo do exercício seja transferido para a conta     “ 

Resultados Transitados”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Da sessão lavrou-se a presente acta  que vai ser assinada pelos membros do Conselho 

Fiscal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

a) Elvira Camoêsas Martins 

a) Maria José Heliodoro Garcia Jardim Leal 

a) Sabino Sousa Silvestre 


