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ACTA Nº 1 / 2022 

 

Aos 13 de Abril de 2022, reuniu em teleconferência o 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, nesta 

mesma data, ao 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 2021 

 

Tendo presentes o Relatório de Actividades e Contas do ano de 2021, 

apresentado pelo Conselho de Administração da Fundação Betânia, cabe a 

este Conselho Fiscal pronunciar-se sobre o mesmo, o que faz nos termos 

seguintes. 

O Relatório em análise evidencia cabalmente os constrangimentos, mormente 

de saúde pública, que durante o ano limitaram a actividade da Fundação 

Betânia, mas sem impedir tanto o funcionamento da Comissão Executiva e do 

Conselho de Administração, com devotados esforços de cada um dos seus 

membros, como também de várias actividades desde Janeiro (Encontro da 

Epifania) até Julho (Encontro de Amigos), Novembro e Dezembro 

(Sinodalidade). De salientar o bom número de participantes, para lá da 

esmerada organização, relativamente aos encontros destes últimos meses. 

  Quanto especificamente às Contas, avulta a inversão da tendência, nos 

últimos exercícios, para resultados líquidos negativos. Para tanto contribuiu um 

total de ganhos de 6 284, 88 € (contra uns meros 65,00 € no ano transacto).  

Há todavia que notar serem tais ganhos obtidos quase exclusivamente à custa 

de 5 944, 26 € resultantes do crédito de uma aplicação financeira, entretanto 

vencida, legada pela nossa Fundadora. Trata-se, pois, de mera transferência 

patrimonial e, se não fora ela, continuaria a haver resultados negativos.  

Os gastos tiveram um incremento do ano passado para este no valor de 943,59 

€, que corresponde na quase totalidade ao somatório das rubricas trabalhos 

especializados de conservação e manutenção. Estes respeitam, naturalmente, 

aos edifícios de Azóia, acerca dos quais se continuou a reflectir e mesmo a 

diligenciar ao longo do exercício, como frisa o Relatório de Actividades. 

O Relatório de Actividades contém elementos bastantes para a análise da 

gestão, em 2021, da Fundação. Os documentos de prestação de Contas 

mostram-se preparados de acordo com os preceitos legais e os normativos 
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contabilísticos vigentes, patenteando correctamente a situação patrimonial da 

Fundação. 

Assim, entende o Conselho Fiscal, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

aprovação do mencionado Relatório e Contas referente ao ano de 2021. 

 

13 de Abril de 2021 

 

O Conselho Fiscal 

 

 

       

José Simões Patrício 

 

 

       

Maria Alice Brito de Oliveira 

 

 

       

Maria Luísa Pimenta França de Oliveira 




