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Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte pelas dezasseis horas, reuniu, 
no Lar Rainha D. Leonor, o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia de Lagos, 
estando presentes o Sr. Emídio Jacinto Grilo, como Presidente, o Sr. Manuel da Cruz 
Faustino Melo como Secretário e o Sr. Delmiro Barros dos Santos, como Vogal, para 
analisar e emitir o parecer sobre o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 
2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Após a análise dos documentos em causa e obtidos os esclarecimentos necessários 
junto da Mesa Administrativa e serviços competentes, o Conselho Fiscal entendeu 
atribuir concordância aos mesmos. -------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O orçamento prevê um total de rendimentos de € 6.572.000,00 e um total de gastos 
de € 6.858.000,00, do que resulta um resultado líquido negativo de  € 286.000,00. No 
entanto o resultado antes de depreciação e amortização, gastos de financeiros e 
impostos, é um resultado operacional positivo de € 6.000,00. ---------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A grave Pandemia Covid-19, que se espalhou por todo o Mundo, como é óbvio, 
apanhou de surpresa a Instituição, tendo a previsão baseada na execução do 
orçamento de 2020, implicado a diminuição das receitas e aumento das despesas. ------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A rubrica 64 Gastos/reversões de depreciação e de amortização, advém do processo 
de amortização do imobilizado e tem um efeito meramente económico. ------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Conselho Fiscal conclui que o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2021 
mostra-se realista, pelo que deliberou, por unanimidade, dar parecer positivo ao 
mesmo, sugerindo a sua aprovação em Assembleia Geral. -------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, pelas dezasseis horas e trinta 
minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser assinada por 
todos os elementos do Conselho Fiscal presentes. ------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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