.

.

Parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2017
No dia nove de Março de dois mil e dezoito o Conselho Fiscal da Fundação Betânia
procedeu à 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 dezassete.

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.

Em 2017 registou-se um saldo positivo da ordem dos 305,72 euros. De referir que os
gastos em 2017 foram superiores aos do ano anterior, em resultado sobretudo de um
maior número de actividades e dos encargos com as viagens de dois conferencistas
estrangeiros. Os restantes gastos permanecem moderados, ainda que superiores aos do
ano anterior, em resultado também do aumento do custo de vida. As receitas com as
conferências e os cursos serviram para cobrir apenas parte dos custos. Os donativos
recebidos, que foram superiores aos do ano de 2016, permitiram, contudo, chegar a um
resultado do exercício positivo.

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 dezasseis.
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Lisboa, 9 de Março de 2018

O Conselho Fiscal

-----------------------Maria Eduarda da Silva Soares Ribeiro

Maria José de Souza Pereira Melo Antunes

Maria do Céu da Silva Tostão
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