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RELATORIO E PARECER DO FISCAL ÚNTCO

Em cumprimento da lei e do mandato que nos foi conÍiado, apresentamos o relatório da nossa ação
fiscalizadora e o nosso parecer sobre o relatório de gestão, as contas e a proposta de aplicação de resultados
apresentados pelo Orgão Execúivo do Município ãe Baião, relativos ao ano Íindo em 31 de dezembro de
202t.

RELATÓRIO

No desempeúo das nossas fi.rnções legais e estatutarias, acompanhámos regularmente a atividade da
Entidade, através da análise das suas contas e dos princípios contabilísticos e critéiios valorimétricos que lhes
estão subjacentes e, ainda,através dos contactos estabelecidos com o Órgão Executivo e os Serviços, os quais,
com elevado espírito de colaboração, nos facuitaram sempre todós os elementos e esclarecimentos
solicitados, o que nos aprazregistar e agradecer.

Em resultado do trabalho efetuado e conforme mencionado na Certifi caçáo Legal das Contas, é nossa
convicção que o balanço, a demonstração dos resultados, a demonstração das alterações no património
líquido, a demonstração de fluxos de caixa, os mapas relativos ao desómpenho orçamental, ô anexo às
demonstrações f,nanceiras e o anexo às demonstrações orçamentais são suficientemente esclarecedores da
situação daEntidade e satisfazem as disposições legais e estatutárias. Confirmamos que o Relatório de Gestão
satisfaz os requisitos legais.

Salientamos que, na análise da reconciliação bancéria de uma das contas da Caixa Geral de Depósitos,
verificámos que esta inclui diversos itens em aberto com antiguidade desde 2003.

PARECER

Considerando as análises e trabalhos efetuados, somos de parecer que a Assembleia Municipal do Município
de Baião aprove:

a) o relatório de gestão e as contas do ano findo em 3 i de dezemb ro de 2021; e
b) A proposta de aplicação de resultados constante do relatório de gestão.

Lisboa,20 de abril de2022
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