
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA LATI 

Relatório de Atividades e Contas do Exercício de 2019 

 

 

Dando cumprimento ao disposto na alínea b), do n.º1, do art. 41.º dos Estatutos da Liga dos 

Amigos da Terceira Idade, reuniu o Conselho Fiscal, no dia 9 de Setembro de 2019, na sede da 

Liga, com a presença de todos os membros, ficando lavrado na presente Ata o seu Parecer sobre 

o Relatório de Atividades e Contas do Exercício de 2019. 

Antes de mais resta-nos deixar claro que a data deste parecer “tardio” deve-se apenas à 

conjuntura pandémica (Covid-19) que obrigou, por norma legal do Governo, ao adiamento da 

Assembleia Geral, para Setembro de 2020, quando, por norma e estatutariamente, deveria ter 

ocorrido em até ao final do mês de Março de 2020. 

Feita esta ressalva passemos então ao nosso parecer… 

Hoje, como sempre, cabe-nos louvar a conduta irrepreensível da Direção da LATI, ao colaborar 

com este Conselho Fiscal, facultando, sem reservas (não considerando as inevitáveis regras de 

proteção sanitária e de acessos impostas pela D.G.S., no âmbito do combate à Covid-19) o acesso 

integral a toda a documentação solicitada e acompanhamento da atividade da Instituição ao 

longo do ano. 

Realizadas as análises e avaliações que fomos fazendo regularmente, é nossa clara opinião que 

o Relatório de Atividade e Contas de Gerência apresentados pela Direção espelham de forma e 

clara e objetiva a realidade da LATI ao longo do ano de 2019, traduzida nas demonstrações 

financeiras e restantes documentos contabilísticos, que evidenciam a posição financeira da 

Instituição em 31 de Dezembro de 2019. 

Considerando a conjuntura económica do País, que se encontrava ainda em recuperação de uma 

grave crise económica, e em especial o panorama sempre desfavorável em que as IPSS’s 

desenvolvem a sua atividade, de que é demonstrativo a falta de investimentos públicos, é de 

saudar a Direção da LATI pelo trabalho de qualidade realizado e por ainda assim apresentar um 

resultado líquido positivo de 126.451,53€ (cento e vinte e seis mil e quatrocentos e cinquenta e 

um euro e cinquenta e três cêntimos). 

Mais uma vez, vê-se este Conselho Fiscal, igualmente obrigado a estender os seus elogios à 

excelente equipa de trabalhadores, colaboradores e voluntários, que prestam a sua dedicação 

à Instituição, sem os quais nada disto seria exequível. 

Pelo exposto, dando cumprimento à Lei e aos Estatutos da Liga dos Amigos da Terceira Idade, 

este Conselho Fiscal dá o seu parecer, por unanimidade, no sentido de ser aprovado pela 

Assembleia Geral o Relatório de Atividades e Contas de Exercício do ano 2019. 

 

Setúbal, 9 de Setembro de 2020. 

O Conselho Fiscal 


