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ACTA Nº 1 / 2021
No dia 16 de Abril de 2021, realizou-se uma teleconferência dos
membros

do Conselho Fiscal da Fundação Betânia,

para

apreciação do Relatório de Actividades e Contas recebido do
Conselho de Administração.
Analisados os referidos documentos e verificando-se estarem
elaborados de acordo com as normas aplicáveis, foi decidido por
unanimidade emitir parecer favorável acerca dos mesmos.
Este parecer, anexo à presente acta, vai ser transmitido pelo
presidente do Conselho Fiscal, nesta data, à Presidente do
Conselho de Administração.
Nada mais havendo a deliberar, esta acta foi aprovada e
devidamente assinada.
O Conselho Fiscal

Maria Luísa Pimenta França de Oliveira

Maria Alice Brito de Oliveira

José Simões Patrício
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PARECER
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020
Nos termos estatutários, cumpre a este Conselho Fiscal analisar e pronunciar-se
sobre o Relatório de Actividades e Contas do ano de 2020, apresentado pelo
Conselho de Administração.
Durante o exercício em análise, a actividade da Fundação Betânia foi extremamente
condicionada pela pandemia global de Covid-19. O Relatório em apreço evidencia
cabalmente os contratempos e as restrições impostas ao programa de actividades
oportunamente agendado.
Não se deixou, porém, de cuidar em toda a medida possível e graças à disponibilidade
pessoal de cada membro do Conselho de Administração, da gestão patrimonial e do
cumprimento das obrigações da Fundação, como assinalado no mesmo Relatório.
A inexistência de acções externas, designadamente encontros e conferências, em
razão das mencionadas constrições acarretou a drástica diminuição do total de
ganhos: de 2 351,64 € em 2019 para meros 65,00 € em 2020. De sublinhar que os
donativos e outras receitas habituais em tempo normal foram reduzidas a zero, sendo
a única excepção a apontada quantia a título de juros.
Em contrapartida, os gastos aumentaram praticamente 65% em relação ao ano
anterior: de 2 619,98 para 4 007,71 €. Entre eles sobressaem as rubricas de trabalhos
especializados, electricidade e água, decorrentes do facto de a Fundação ter passado
a deter a propriedade e correspondentes encargos do edifício legado pela Fundadora
(Mambré).
Tivemos, assim, no período um resultado líquido de -3 942,71 € – o que compara
com -268,34 € no exercício do ano precedente – acentuando-se exponencialmente o
decréscimo verificado há três exercícios. Na sequência do que tem sido notado em
pareceres anteriores do Conselho Fiscal, haverá que evitar ou minimizar a cobertura
de custos por meios financeiros da Fundação, incrementando iniciativas e actividades
geradoras de receitas, logo que se torne viável mais alguma normalidade na vida
social.
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O balanço da Fundação mostra-se sólido, registando um acréscimo, entre 2019 e
2020, de mais do dobro do fundo total do capital: de 162 773,02 para 372 742,54 €.
Ficou a dever-se tal acréscimo ao crédito, em caixa e depósitos bancários, do
montante de 267 656,01 €, ou seja, quase o quíntuplo da mesma rubrica no exercício
anterior. Trata-se da inscrição, a favor da Fundação, dos valores de aplicações
financeiras geridas pelo Banco Montepio, por disposição expressa da nossa
Fundadora.
Cumpre notar – e tem havido comunicação a tal respeito entre o Conselho de
Administração e o Conselho Fiscal – que se torna urgente acautelar a segurança
destes activos financeiros, dado o seu montante e as correlativas preocupações, que
são notórias e suscitadas de há tempos, em termos de salvaguarda da integridade do
património da Fundação.
O Relatório de Actividades fornece cabais elementos para a análise da gestão, em
2020, da Fundação. Por outro lado, verifica-se que os documentos de prestação de
Contas foram preparados de acordo com os preceitos

legais e

normativos

contabilísticos em vigor, exprimindo correctamente a situação do património da
Fundação.
Em face do exposto, o Conselho Fiscal, por unanimidade, dá parecer favorável à
aprovação do mencionado Relatório e Contas, referentes ao ano de 2020.
16 de Abril de 2021
O Conselho Fiscal

José Simões Patrício

Maria Alice Brito de Oliveira

Maria Luísa Pimenta França de Oliveira
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