CENTRO DE DIA S. SILVESTRE DE CARVALHAL DE AROEIRA
RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Tendo nos sido apresentado para analise o orçamento e plano atividades para 2021, foram por este
órgão tomadas as seguintes deliberações que aprovadas por unanimidade apresentamos á Digníssima
Assembleia e Direção em exercício.
Dada a situação inédita vivida ao longo do exercício de 2020 causada pela pandemia por Covid-19 e
cujo prolongamento para 2021 é ainda imprevisível, apesar das perspetivas de vacinação preverem
um regresso á normalidade, lento, mas progressivo, a partir do primeiro trimestre 2021, não podemos
deixar de chamar a atenção para a dificuldade de elaborar o presente orçamento e plano de atividades
dadas as evidentes incertezas quanto ao futuro no curto prazo. De resto essas dificuldades estendemse também á tarefa de analise e validação no âmbito da competência deste órgão e das quais a seguir
damos conta.
1 – Após analise comparativa com os últimos elementos contabilísticos disponíveis de setembro de
2020, considerou-se as previsões de rendimentos e gastos incorporadas no orçamento plausíveis e
adequadas.
2 – O resultado negativo previsto para o exercício fica essencialmente a dever-se a uma previsão
conservadora dos rendimentos obtidos nas diversas atividades de angariação de fundos cuja incerteza
quanto á sua realização se mantém elevada e por outro lado a um aumento dos gastos com
equipamento de proteção individual e de limpeza e desinfeção.
3- Em relação à valência do Lar, muito nos apraz verificar que o processo de candidatura foi
entregue e aguarda-se que o mesmo seja avaliado e aprovado pelas entidades oficiais.
4 – Analisamos o plano de atividades, reconhecendo o esforço a que o mesmo obrigará, não só em
termos financeiros, mas essencialmente em termos de organização e execução dados os atuais
constrangimentos relacionados com o combate á pandemia por Covid-19.
É entendimento deste Concelho Fiscal que estão reunidas as condições para aprovação do orçamento
e plano de atividades para o ano de 2021, a qual se solicita desde já á digníssima Assembleia Geral.
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