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Sílvio Rafael – Luís Peixoto – Pedro Café

Juntos construímos o conselho
fiscal

O Conselho Fiscal do Clube Português de Canicultura,

tem como principal finalidade fiscalizar os órgãos diretivos, para que
estes desempenhem as suas funções de forma clara, eficaz e
transparente, de maneira a defender os interesses do Clube em geral.
Após três anos de intenso e árduo trabalho, onde esteve sempre
presente o dever de cumprir os estatutos com o intuito de realizar uma
fiscalização rigorosa, ativa e próxima das atividades levadas a cabo
pela Direção, chegamos ao fim com a sensação de dever cumprido e
a vontade continuar o trabalho realizado até agora.
Além disto, este ano pretendemos estar mais próximos de todos os
agentes da canicultura, para incitar os mesmos a ter um maior
conhecimento sobre os seus estatutos e para que se rejam pelos
mesmos, com o objetivo de formarmos uma estrutura, ainda mais
profissional e competente.
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Pretendemos, portanto, pautar a nossa ação pelas seguintes linhas:


Garantir o cumprimento dos estatutos do Clube Português de Canicultura, bem como
todos os regulamentos internos;



Garantir transparência Fiscal e legal da instituição e o seu bom funcionamento
Financeiro;



Assegurar a regularidade contabilística, fiscal e legal da instituição;



Elaborar um parecer ao Plano de Atividades, ao Orçamento e Relatório de Contas, bem
como pareceres fiscais, sempre que solicitado e necessário;



Apoiar a direção na apresentação de um Relatório de Atividades e Execução
Orçamental, assim como a sua ampla divulgação;



Assegurar que a direção executa corretamente as funções e obrigações;



Efetuar verificações, inspeções e fiscalização à atividade e atos de gestão praticados
pela direção;



Apresentar uma postura ativa e de constante interesse perante todas as atividades
realizadas pela associação bem como por todos os atos praticados por esta;



Participar ativamente nas Assembleias Gerais, de forma a manter os sócios ocorrentes do
trabalho desenvolvido;
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Seriedade – um Conselho Fiscal, constituído por pessoas serias e

credíveis perante os sócios do CPC

Serenidade – um Conselho Fiscal, sereno baseado na experiencia de
saber acumulado, sem reclamar qualquer tipo de protagonismo

Sensatez – um Conselho Fiscal, sensato na analise dos problemas do

CPC, atendendo que lhe compete fiscalizar toda a atividade do clube e
não somente a económica e financeira

Sustentabilidade – um Conselho Fiscal, que fiscalize e aconselhe a
direção no sentido de serem tomadas as melhores opções financeiras
para um sustentabilidade económica do clube

Sobriedade – um Conselho Fiscal, sóbrio na sua atuação para não
“desestabilizar” a boa imagem interna e externa do clube
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