
PARECER DO CONSELHO FISCAL — EXERCÍCIO DE 2014

De acordo com o artigo 44 dos Estatutos do Posto de Assistência Social da

Malveira, vimos submeter a apreciação dos sócios o parecer que emitimos, com base

no exame efectuado as contas anuais, bem como o acompanhamento da actividade

ao longo do período, nos termos das nossas competências.

Este parecer tem como base as conclusões da actividade fiscalizadora, validada

através da verificação dos registos contabilísticos das transacções mais significativas

e da respectiva documentação de suporte, a partir dos balancetes e mapas

apresentados pela Direcção.

Foi adoptado o normativo contabilístico que consta do Decreto-lei n236 A/2011

de 9 de Março, que aprovou regime de normalização contabilística para as entidades

do sector não lucrativo (ESNL), consubstanciado nas demonstrações financeiras e no

respectivo anexo.

Da análise efectuada dos referidos documentos Direcção, observou-se o

seguinte:

Na rubrica dos proveitos, relativamente as mensalidades das valências em

relação ao ano de 2013, em comparação com 2014 houve um aumento no valor de

1073€ (mil e setenta e três euros).

Em relação aos subsídios do Centro Regional de Segurança Social, houve um

decréscimo no valor de 8 646.63€ (Oito mil seiscentos e quarenta seis euros e

sessenta três cêntimos). Os restantes proveitos foram positivos.

Na rubrica de gastos (fornecimentos e serviços externos) houve um

decréscimo em comparação com 2013,no valor de 12 813€ (doze mil oitocentos e treze

euros). Na rubrica de gastos com pessoal houve um acréscimo em comparação ao

ano anterior no valor de 30458€. (Trinta mil quatrocentos e cinquenta oito euros), tendo-

se constatado um aumento de mais 4 funcionárias.

No ano de 2014 houve investimentos em curso, referentes as obras de novo edifício

no valor de 106 591.20€ (Cento e seis mil quinhentos e noventa e um euros e vinte cêntimos).

Perante isto esperamos que no ano 2015, esta obra tenha o seu começo, o mais breve possível.



Concluímos que o ano de 2014, foi negativo no valor de 7 009.80€ (Sete mil

nove euros oitenta cêntimos). Perante esta situação, vem este Conselho Fiscal apelar

para a continuação do esforço da Direcção num plano de controle de custos.

Há que registar a continuação o esforço efectuado pela Direcção, podendo

afirmar-se que a instituição continua com a situação financeira equilibrada.

Foi assim aprovado o relatório de contas de 2014 por este Conselho Fiscal.
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