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Parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2015 

 

 

No dia vinte e três de Março de dois mil e dezasseis reuniu o Conselho Fiscal da 

Fundação Betânia, com a presença de todos os seus membros, para emissão do seu 

parecer sobre o Relatório de Actividades e Contas referentes ao exercício findo em 

trinta e um de Dezembro de dois mil e quinze. 

 

O Conselho Fiscal acompanhou, ao longo do exercício, as actividades da Fundação 

Betânia através de contactos frequentes com o Conselho de Administração a quem 

agradece a colaboração prestada, procedendo à verificação dos registos contabilísticos e 

dos documentos de suporte. Em 2015 registou-se um saldo positivo da ordem dos 

730,38 euros, valor que é substancialmente inferior ao verificado em 2014, que foi da 

ordem dos 15 mil euros. Para o saldo de 2014 tinha sido decisivo o contributo dos 

donativos, em grande parte destinados a reforçar a verba prevista para obras.  

 

Uma vez que ainda não se procederam às obras previstas, o valor de 30 mil euros 

consignados em 2013 consta também das Contas de 2014 e 2015. O total dos activos 

financeiros mantem-se nos 52 mil euros, em resultado da decisão tomada no ano 

anterior de reforçar a verba afecta aos depósitos a prazo.  

 

Na comparação entre as contas dos dois últimos anos verifica-se que o valor dos 

Fornecimentos e Serviços Externos é agora menor (2,275 mil euros em 2015 contra 

5,997 mil euros em 2014), em resultado do cancelamento de três iniciativas por 

indisponibilidade dos respectivos orientadores.  
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Após a análise do Relatório de Actividades que relata os aspectos mais significativos 

das iniciativas desenvolvidas ao longo do ano, o Conselho Fiscal verificou que os 

documentos de prestação de Contas foram preparados de acordo com os normativos 

contabilísticos em vigor e obedeceram aos preceitos legais adoptados, exprimindo a 

correcta situação Patrimonial da Fundação Betânia. 

 

Face ao exposto damos parecer favorável no sentido de que seja aprovado o Relatório 

de Actividades e Contas referentes ao ano de dois mil e quinze. 

 

Lisboa, 23 de Março de 2016 

 

O Conselho Fiscal. 

 

 

------------------------ 

        
Maria Eduarda da Silva Soares Ribeiro 

 

 
        

Maria José de Souza Pereira Melo Antunes 

 

 

        
Miguel José Reinhardt Beirão da Veiga 


