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RELATóRIO I' PÁRI'CER DO FISCAL ÚNICO
Exmos. Senhores Membros do Conselho de Escola

Em cumprimento da 1ei e do mandato que nos foi conllado, apresentamos o relatório da nossa ação
fiscalizadora e o nosso parecel sobre o relatório de gestão e as contas apresentados pelo Orgão de Gestão
da laculdade de Medicina Dentfuia da Universidade de Lisboa. relativos ao ano flndo em 3l de
dez-enbro dc 2018.

RELÁTÓRIO

No

desempenho das lunções que nos são atribuidas pelo art" 420" do Código das Sociedades
Comerciais, acompanhámos a atividade da Entidadc. atravós da análisc das suas contas e dos plincípios
contabilísticos e c térios valorinétricos que lhes estão subjaccntes e, ainda, atra\,és dos contaclos
estabelecidos com o Órgão de Gestão e o\ Scrr içus. us qu.ris. r:om cj(\ ado esprrito cle colaboração, nos
facultaram sen1pre todos os elelneütos e esclarcci eitos solicitados. o clue nos apruz |egistar c
agradcccr.

Em resultado do trabalho cfcctuado e confome mencionado üa CefliÍicação Legal das Contas, é nossa
con!icção qLre o balanço, a ciemonstraçâo dos rcsultados por naturcza, a demonstÉção das âlteEçôcs no
património liquido. a demonstraÇâo dc flu\os de caixa. os mapas relativos ao desempenho orçamcdal. o
aie\o às demonstrdções linancciras c o anexo às demoNtrações orçamentais, são suÍicicntcmcote
esclarecedores da situação cla Entidadc c satisJàzem as disposições legais e estatutárias. Conlirmamos
que o rclatório de contas e gestão satisÍirz os rcquisitos legais.

PARIiCER
Considcrando as análises e trabalhos elàcluados e considerando o tcor da Ccdiícação Legal das Cortas.
somos de parcccr que o Conselho de Escola da Faculdacle dc Mcdicina Dcrtfuia da Universidade de
Lisboa aprove o relatório de pcstào c as contas do ano llido enl 3l de clezembro de 2018.
Lisboa, 28 de

juúo

de 2019
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