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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
Senhores Acionistas,
Em conformidade com as disposições legais aplicáveis, vimos submeter à vossa apreciação o nosso relatório sobre a
atividade fiscalizadora desenvolvida e dar o nosso parecer sobre o relatório de gestão e as demonstrações
financeiras apresentados pelo Conselho de Administração de FRENTE MARFUNCHAL - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE
ESPAÇOS PÚBLICOS, E DE ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS URBANOS DO FUNCHAL, E.M. relativamente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2020.
Ao longo do exercício, acompanhámos regularmente a atividade da Empresa, verificando, com a extensão
considerada aconselhável, os valores patrimoniais, os registos contabilísticos e documentos que lhes servem de
suporte, os quais satisfazem as disposições legais e do contrato da sociedade.
A Administração e os Serviços prestaram-nos com prontidão os esclarecimentos e informações de que
necessitámos.
O Relatório de Gestão explana, com suficiente clareza, a evolução dos negócios sociais durante o exercício.
Consideramos que o Balanço, a Demonstração dos Resultados e os Fluxos de caixa e o Anexo satisfazem os
preceitos legais e estatutários, refletem a posição dos registos contabilísticos no fecho do exercício e apresentam
corretamente a situação financeira da Empresa, ressalvando-se as reservas expressas na Certificação Legal de
Contas.
Os critérios valorimétricos adotados na preparação das contas são os contantes do Anexo.
Foram cumpridas as formalidades legais e do contrato de sociedade sobre a prestação de contas e fiscalização da
sociedade.
Face ao que antecede somos de parecer que:
a)

Aproveis o Relatório de Gestão e as Contas referentes ao ano findo em 31 de dezembro de 2020, ressalvandose as reservas expressas na Certificação Legal de Contas;

b)

Aproveis a proposta do Conselho de Administração sobre a aplicação dos resultados do exercício.
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