
 

 
 

 

 

PARECER 

Em reunião de oito de novembro do ano dois mil e dezanove, o Definitório efetuou a apreciação da 
Revisão Orçamental da Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos do ano de 
2019, bem como do Plano de Atividades e Conta de Exploração Previsional e Orçamento de 
Investimentos para o ano de 2020, para a emissão do parecer previsto na alínea c), do número 1, do 
artigo 31.º do respetivo Compromisso.----------------------------------------------------------------------------
Após apreciação dos documentos apresentados pela Mesa Administrativa, nos termos e para os 
efeitos da alínea e), do artigo 27.º do Compromisso, o Definitório verificou que nesta Revisão 
Orçamental, proposta pela Mesa Administrativa, os resultados previsionais, no valor de 39.998,51€, 
são superiores aos inicialmente previstos, no valor de 16.438,74€, traduzindo-se num aumento de 
23.559,77 euros. Conforme muito bem é explicitado na respetiva Memória Descritiva, esta 
diminuição deve-se ao facto de o aumento de rendimentos verificado, no valor de 68.995,62€, ser 
mais do que suficiente para cobrir o aumento de gastos no valor de 45.435,85€.-------------------------- 
Esta Revisão Orçamental reflete um bom trabalho da Mesa Administrativa na execução do 
Orçamento Previsional Inicial para 2019, sendo que os desvios verificados se encontram plenamente 
explicitados e justificados na respetiva Memória descritiva.------------------------------------------------
Neste contexto, o Definitório deliberou, por unanimidade, dar parecer positivo ao documento 
apresentado, e propor a sua aprovação pela Assembleia Geral de Irmãos.----------------------------- 
Quanto ao Plano de Atividades e Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos 
para o ano de 2020, o Definitório pôde verificar que, por um lado, o Plano de Atividades evidencia a 
preocupação da Mesa Administrativa em prosseguir a Missão da Santa Casa da Misericórdia, bem 
vocacionada como Instituição de Apoio Social, vocação esta bem refletida nesse mesmo documento, 
e, por outro lado, que o Plano de Investimentos reflete a contínua preocupação da Mesa 
Administrativa na melhoria, manutenção e conservação do seu Património.-------------------------------- 
No que diz respeito à Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos para o ano de 
2020, o Definitório verificou que os Resultados Previsionais se cifram em 36.015,25€, estando em 
linha com os resultados expectáveis para 2019, sendo que as diminuições de rendimentos 
previsionais, no valor de 84.277,44€, serão compensadas com as idênticas diminuições dos gastos 
previsionais, no valor de 80.294,18€.-----------------------------------------------------------------------------
Neste contexto, o Definitório, tendo verificado que os documentos analisados reúnem os requisitos 
exigíveis, e estando convicto quanto à exequibilidade do que é previsto, podendo até ser melhorado 
em sede de execução, deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao “Plano de Atividades” e 
“Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos” para o ano de 2020 e propor a sua 
aprovação pela Assembleia Geral de Irmãos. ------------------------------------------------------------------------- 
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