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RELATÓRIO E PARECER 

CONSELHO FISCAL DA SOCIEDADE ARES LUSITANI – STC, S.A.  

O Conselho Fiscal da sociedade ARES LUSITANI – STC, S.A., com sede na Av. José 

Malhoa, n.º 27, 11.º andar, 1070-156 Lisboa, pessoa coletiva n.º 514 657 790, 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número, 

com o capital social de 250.000,00 Euros (“Sociedade”), de acordo com as disposições 

legais e estatutárias, apresenta o seu relatório sobre a atividade fiscalizadora 

desenvolvida e o seu parecer sobre os documentos de prestação de contas, em 

particular o Relatório e Contas referentes ao exercício findo a 31 de Dezembro de 

2021.  

No âmbito das suas atribuições, o Conselho Fiscal acompanhou e analisou a evolução 

da atividade da Sociedade, tendo recebido as informações e esclarecimentos 

necessários para a emissão deste parecer.  

No desempenho das suas funções, examinou o Relatório e Contas para o exercício 

findo a 31 de dezembro de 2021, considerando que estes documentos permitem uma 

adequada compreensão da situação financeira da Sociedade, dos seus resultados e 

dos fluxos de caixa.  

Em especial, o Relatório de Gestão preparado pelo Conselho de Administração 

encontra-se em conformidade com as contas, complementa as informações contidas 

nas demonstrações financeiras, relata os factos mais significativos da atividade da 

Sociedade e satisfaz os requisitos legais e estatutários aplicáveis.  

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos termos da Certificação Legal das Contas, 

emitida sem reservas, para o período de 2021. 

Em face do exposto, o Conselho Fiscal concede parecer favorável à aprovação do 

Relatório de Gestão e da aplicação de resultados nele constante, bem como os 

restantes documentos de prestação de contas do período de 2021, e é da opinião que 

a Assembleia Geral da Sociedade delibere sobre a aprovação do Relatório de Gestão 
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e da aplicação de resultados nele constante, bem como os restantes documentos de 

prestação de contas do período de 2021.  

Por fim, o Conselho Fiscal expressa os seus agradecimentos ao Conselho de 

Administração da Sociedade, aos responsáveis pela Direção Financeira e aos demais 

colaboradores, bem como à Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, HORWATH 

& ASSOCIADOS, SROC LDA., pela colaboração prestada e pelo apoio dispensado na 

realização do seu trabalho. 

Lisboa, 31 de março de 2022 

 

 




