ATA N.º 75

Aos dezanove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e trinta minutos,
através de videoconferência, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, tendo
participado: João Sanches Peres, Presidente, Gonçalo Bernardes Silva Rosa Eloy e Rui Manique de Brito,
respetivamente Vice-Presidente e Secretário. A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------Ponto único: Apreciação da Proposta do Plano de Atividades e do Orçamento apresentada pela Mesa
Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Santarém para o ano de 2022 e emissão do Parecer do
Conselho Fiscal nos termos do artigo 42º do Compromisso. ---------------------------------------------------------------Para além do Plano de Atividades e do Orçamento para 2022, foram presentes ao Conselho Fiscal o
balancete analítico à data de 30 de setembro de 2021, bem como outros documentos de trabalho
utilizados para a elaboração desse orçamento. -------------------------------------------------------------------------------O Conselho Fiscal analisou com a profundidade considerada adequada todos estes documentos, após o que
elaborou o seguinte relatório e parecer: ----------------------------------------------------------------------------------------Relatório: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sua reunião de 19 de novembro de 2021, o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia de Santarém
analisou adequadamente o Plano de Atividades e o Orçamento para 2022 apresentados pela Mesa
Administrativa, o balancete analítico à data de 30 de setembro de 2021, bem como outros documentos de
trabalho utilizados para a elaboração desse orçamento. -------------------------------------------------------------------No desenvolvimento do nosso trabalho, contámos com a colaboração da Mesa Administrativa e dos
Serviços Administrativos e Financeiros que nos prestaram todos os esclarecimentos solicitados e
adequados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o Plano de Atividades considerámos razoáveis, apropriados e justificados os objetivos e os
procedimentos propostos para 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao Orçamento, comparámos as previsões com o verificado no ano de 2020, que foi o último
exercício aprovado, e fizemos também projeções para o final do ano de 2021 com base no balancete à data
de 30 de setembro deste mesmo ano. -------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente aos rendimentos, analisámos as rubricas mais importantes, nomeadamente, as de
prestações de serviços, e de comparticipações e subsídios à exploração; quanto aos gastos, debruçámo-nos
sobretudo sobre a conta de consumo de matérias consumidas e dos fornecimentos e serviços externos,
bem como de gastos com pessoal. -----------------------------------------------------------------------------------------------Os valores orçamentados apresentam-se fundamentados. Em termos globais, prevêem-se rendimentos no
valor de 5.364.942,18€ e gastos de 5.415.238,62€, com um resultado líquido negativo de 50.296,44€. --------

Parecer: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em face do exposto, somos de parecer que o Plano de Atividades e o Orçamento para 2022 estão
detalhados e fundamentados, pelo que propomos à Assembleia Geral dos Irmãos da Santa Casa da
Misericórdia de Santarém que os mesmos sejam aprovados. -------------------------------------------------------------Colocada à votação, foi esta proposta de relatório e parecer foi aprovada por unanimidade. --------------------Nada mais havendo a tratar, pelas vinte horas, foi encerrada a reunião de que se lavrou a presente ata que
vai conter as assinaturas dos membros do Conselho Fiscal. -----------------------------------------------------------------
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