
RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

ORÇAMENTO /2016

No desempenho das nossas funções e ao abrigo do Art° 44, alínea c)dos Estatutos do

Posto de Assistência Social da Malveira, vimos submeter a apreciação dos sócios o

parecer que emitimos, na sequência da acção fiscalizadora desenvolvida. Este parecer

tem como objectivo a análise do Orçamento para o ano 2016.

O Conselho Fiscal apreciou o Orçamento, elaborado para o ano dois mil e dezasseis

com fimdamentação dos gastos e proveitos de exploração. Acresce salientar que foi

elaborado com os dados contabilísticos disponíveis em Setembro de dois mil e quinze,

com um acréscimo de 1,5% de taxa inflacionária em todas as rubricas de gastos,

excepto na rubrica de gastos com pessoal.

Temos a destacar a atualização da taxa social única de 21,6% para 22%.

Na atribuição dos subsídios pelo Centro Regional de Segurança Social, não houve

qualquer acréscimo.

O investimento apresentado pela Direção no valor de 1 540 695.48€, é referente a

construção do novo edificio, o qual foi apresentado a concurso público.

Analisadas as propostas, foi adjudicada a obra à empresa NORSEP.

O Orçamento implementa a estratégia definida pela Direção, perspectivando um futuro

em que a Instituição continua a consolidar-se enquanto estrutura de apoio de

solidariedade social.

O orçamento foi elaborado de uma forma realista adequando as despesas necessárias ao

Orçamento, com as receitas a obter.

Para o ano de 2016, o total de gastos provisionado é de 801 543.78€ e o total de

proveitos no valor de 814 7l3.54€, prevendo-se um resultado positivo de 13 169.76€.

Decidiu este Conselho Fiscal concordar com o processo de elaboração do Orçamento

para o ano dois mil e dezasseis para o qual vai emitir o parecer favorável.

Foi assim aprovado o Orçamento para 2016 por este Conselho Fiscal.
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