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Parecer do Conselho Fiscal 

Relatório de Contas e Actividades da Direcção para 2010 
 

 
Aos três dias do mês de Janeiro de dois mil e onze, pelas dezasseis horas, reuniu-se o Conselho Fiscal da 
“ANICT”, presidido pelo seu presidente, Nicolás Lori, com o objectivo de analisar o relatório de actividades 
e de contas da Direcção para o ano de 2010.  
 
Tendo esta associação sido formada no âmbito do programa “Associação na Hora”, com nomeação de 
cargos sociais, a Direcção nomeada, ao que também se pode considerar de comissão Instaladora. O 
conjunto acções realizadas estão em larga medida de acordo com o plano de actividades previsto, e com os 
objectivos a que se propôs desde a sua fundação. Desta forma, não tenho nada a criticar quanto a este 
aspecto.  
 
Um dos primordiais objectivos de uma C omissão Instaladora é criar as condições necessárias para que os 
corpos sociais eleitos possam desempenhar as suas funções, tais como descritos no artigo 2º dos estatutos, 
e o Conselho Fiscal considera que estes objectivos foram todos cumpridos, nomeadamente: um aumento 
significativo do número de associados, a construção de websites onde a participação na ANICT pode ser 
efectuada pelos seus membros, a criação de um regulamento interno, e inclusive foram realizadas várias 
actividades de e para os associados. 
 
É de realçar que todas as actividades realizadas tiveram baixos orçamentos, excepto a reunião nacional 
realizada cujo orçamento não foi suficientemente apoiado pelos apoios monetários à realização dessa 
conferência. Tal desvio económico foi apenas parcialmente compensado pelas cotas, e pensamos que 
apesar do enorme sucesso da sua grande participação deveremos doravante termos o cuidado de 
obtermos o financiamento antes de nos comprometermos com os gastos. Apesar disto, a existência a 
1463€, o que permitirá à direcção eleita ter uma base financeira para exercer as suas actividades. Sendo 
ainda possível que esse saldo passe a ser de 1963€ caso se efectue o esperado pagamento de 500€. 
 
Concluindo, o Conselho Fiscal decidiu por unanimidade emitir um parecer positivo para o Relatório 
de Contas e Actividades do período de funções desta Direcção nomeada. Este parecer foi redigido 
por mim, Nicolás Lori, Presidente do Conselho Fiscal, e assinada por mim e pelo Secretário do 
Conselho Fiscal, João Lopes, e pela vogal do Conselho Fiscal, Ana Serro. 
 
Coimbra, 3 de Janeiro de 2011 
 
 
O presidente do Conselho Fiscal                   O Secretário                               A vogal  
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