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Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório de Atividades e 

Contas de 2019, nos termos do art.º 31º do Compromisso da 

Irmandade. 

 

Cumprindo o determinado estatutariamente, fizemos uma análise cuidada dos 

documentos que legitimam contabilisticamente a Santa Casa da Misericórdia da 

Mealhada, assim como a certificação legal de contas e respectivas 

demonstrações financeiras feitas e suportadas pelo parecer do Revisor Oficial 

de Contas, Ribeiro, Rigueira, Marques, Roseiro & Associados, SROC, Lda. 

 

O resultado líquido do exercício de 2019 no valor de 244518,38 € positivos, em 

linha com o orçamentado devido sobretudo ao desempenho da valência SAÚDE. 

 

Pese embora haver faturas em dívida gostaríamos de ressalvar que os 

montantes das mesmas vão diminuindo. 

 

Salientamos o esforço de gestão em manter o nível da rúbrica Fornecimentos e 

Serviços Externos em valores equiparados ao ano transacto. Este facto é um 

dos factores que permite a manutenção dos resultados que têm vindo a ser 

obtidos, mesmo tendo em conta que a prestação de serviços aumentou 2,8%. 

 

Sabendo que o processo de Licenciamento da Arquitectura para o novo Lar já 

foi entregue na Câmara, formulamos o desejo que rapidamente a obra se inicie 

e que possa acabar dentro do prazo estipulado.  

 

Mais uma vez, gostaríamos de, na pessoa do Sr. Director Geral Dr. Bruno Peres, 

elogiar o esforço e o excelente trabalho que vem sendo efectuado por todos os  
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colaboradores que servem esta casa. Da mesma forma elogiamos o trabalho da 

Mesa Administrativa na condução dos destinos desta Instituição. 

 

Face ao exposto, somos de parecer que a Assembleia Geral aprove o 

Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2019. 

 

Mealhada, 4 de Junho de 2020 

 

O Conselho Fiscal 
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