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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

SOBRE O PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2023 

 

Dando cumprimento ao disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 41º dos Estatutos da Liga dos 

Amigos da Terceira Idade, reuniu o Conselho Fiscal da LATI, passando a apresentar o seu Parecer 

sobre o Programa de Ação e Orçamento para o exercício de 2023. 

Nesta reunião estiveram presente os dois únicos membros que integram atualmente este órgão, 

estando assim garantido o quórum estatutariamente exigido para realização da reunião e emissão 

do competente Parecer, que se passa a descrever. 

O Conselho Fiscal, no âmbito das suas competências e atribuições, tem efetuado, conforma sua 

obrigação o acompanhamento da atividade da Instituição, assim como, da gestão do órgão 

executivo, requerendo, quando entendeu a colaboração da área administrativa e contabilística da 

Instituição. 

Feita a análise do Programa de Ação é este Conselho Fiscal do parecer que o mesmo, tem a 

preocupação de ir ao encontro das necessidades dos utentes da LATI, como não poderia deixar 

de se verificar, pretendendo inserir algumas inovações, ao mesmo tempo que visa tentar recuperar 

algumas das sequelas sociais provocadas pela Covid-19.  

Verificamos com agrado que a Área de crianças já funciona com muita da normalidade pré-Covid, 

contrariamente às Áreas de Idosos e saúde, que, não obstante, já vão gozando de algum aligeirar 

das medidas que haviam sido impostas. 

Verificamos também com preocupação o aumento significativo das rúbricas dos custos, 

especialmente causados pela inflação e pelo brutal aumento dos custos energéticos, infligidos à 

sociedade em geral e com uma gravidade inexplicável e incomportável a curto prazo na 

Instituições de Solidariedade Social. Fazemos votos para que o Governo venha a tempo de 
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implementar medidas de apoio que possam de alguma foram corrigir este desequilíbrio causado 

pelos aumentos de preços, a que as Instituições são totalmente alheias.  

Com uma conjuntura económico-financeira tão complicada consideramos louvável e corajoso o 

Programa de Acção apresentado pela Direcção da LATI, quer quantitativamente, quer 

qualitativamente. 

Porém, como não à bela sem senão, tal caderno de encargos não poderia deixar de refletir uma 

conta de exploração previsional para 2023, com um resultado liquido negativo, no montante de - 

€ 66 351,00 (sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e um euro), o que se justifica pelas razões 

supra citadas.  

Resta-nos por fim, considerando o desempenho, rigor e experiência inquestionável de gestão 

desta Direção, sustentada no empenho dos trabalhadores, colaboradores e voluntários da LATI, 

acreditar convictamente que o Programa de Ação será executado dentro do cabimento orçamental 

apresentado, sem pôr em causa a sustentabilidade da Instituição. 

Realçamos o habitual agradecimento à Direção pela total disponibilidade prestada, e cabal 

esclarecimento das questões levantada, assim como, pelo acesso à documentação necessária. 

Pelo exposto, somos do parecer que o Programa de Ação e Orçamento para 2023 mereçam o 

voto favorável da Assembleia Geral. 

Setúbal, 15 de Novembro de 2022. 

 

O Conselho Fiscal da LATI 

O Presidente 

___________________________________ 

A Vogal 

___________________________________ 


