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Parecer do Conselho Fiscal
Sobre relatório e contas da gerência relativos ao exercício de 2018

Ao abrigo do estatuído no artigo 28º alínea b) dos Estatutos desta Fundação, vem o Conselho
Fiscal referir o seguinte:

O Conselho Fiscal congratula-se com a atividade registada durante o ano de 2018 e vem
apresentar o relatório sobre a ação fiscalizadora que efetuou e dar o Parecer sobre o Relatório
de Gestão e as Contas apresentados pelo Conselho de Administração, referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2018.
O Conselho Fiscal acompanhou, ao longo do exercício, a atividade da Fundação João Bento
Raimundo, através de contactos regulares com o Conselho de Administração e com o Gestor
Executivo, a quem agradece a colaboração que lhe foi prestada, procedendo à verificação dos
registos contabilísticos e documentos de suporte, tendo sempre obtido os esclarecimentos, as
informações e os documentos solicitados.
Da análise efetuada foi verificada a boa gestão assim como a autenticidade dos documentos e
registos que servem de suporte à contabilidade que se constatou obedecerem aos princípios
contabilísticos geralmente aceites e que estão em conformidade com o SNC-ESNL. Foram
analisados o relatório e conta da gerência relativos ao ano de 2018 tendo sido decidido dar
parecer favorável ao balanço, ao relatório e contas e ao relatório do Conselho de Administração
assim como à proposta de aplicação de resultados apurados no exercício de 2018.
Analisámos, também, o Relatório de Gestão, que relata os aspetos mais significativos das
atividades e ações que foram e serão desenvolvidas.
No período de 2018 o resultado líquido do exercício foi negativo em (22.565,06) € (Vinte e dois
mil, quinhentos e sessenta e cinco euros e seis cêntimos). De ressalvar que este resultado se
deve, em parte, ao imobilizado, consequente de uma reavaliação do património da Fundação.
Salienta-se, igualmente, um aumento do custo das matérias consumidas, um aumento dos
custos com Fornecimentos e Serviços Externos bem como uma pequena diminuição com Custos
Com Pessoal. Verifica-se, também, um aumento na receita.
Considerando o desempenho do Conselho de Administração e do Gestor Executivo propomos
um voto de louvor aos mesmos pelo modo como conduziram a atividade da Fundação, pois pese
embora o resultado negativo, verifica-se a boa gestão dos mesmos.
Face ao exposto, somos de Parecer que sejam aprovados o Relatório de Gestão apresentado
pelo Conselho de Administração e as Contas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2018, bem como à proposta de aplicação de resultados apurados no exercício de 2018.
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Guarda, 31 março de 2018
O Conselho Fiscal,
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