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PARECER CONSELHO FISCAL

Introdueao;
Em cumprimento com o disposto no Art.9 41 A血ea B dos estatutos da ANEA′ PrOCedemos a an訓se do
PIano de Atividades, Piano de Investimento e o Financiamento dos Investimentos, e Or印mentO de

expIoracao para o ano de 2018.

Åmbito e procedimentos de fiscaIiza時o;

O ConseIho FiscaI efetuou a anaiise dos pIanos ora mencionados, atraV6s de, entre OutrOS
PrOCedimentos;
Acompanhamento da atividade durante o ano 2017′ baseado em documentos contabilisticos′ COiocados

ao dispor por parte da Dire事aO, bem como escIarecimentos que foram prestados no ambito das

COmPetenCias do ConseIho Fiscal.

Anaiise dosvaIores das receitas orcamentadas para o ano de 2018, enquadrados com a situacfo
SOCioecon6mica do Estado bem como da Sociedade em gerai:
Estudo dos valores gastos orcamentados para o exercicio de 2018 enquadrados numa poIitica restritiva,
sem, nO entantO, COiocar em risco a operacionalidade das condis6es oferecidas aos associados e demais
utentes da lnstituicao.

No conceme ao piano de Atividades apresentado analisou‑Se aS atividades que a Direcao se prop6e levar
a cabo, numa POIitica de continuidade da prestacao de servicos no ambito de sadde, eSPeCiaImente
vocacionada aos portadores de Espond冊e AnquiIosante, bem como a divuiga肇O naCionaI das ac6es que

vao sendo desenvoIvidas.
Parecer;
Tendo em conta o que se deixou reIatado, SOmOS de parecerfavorきveI, nO que COnCeme, aOS Pianos de

Atividades, investimentos, Financiamento, e OrCamentO de expiora950 Para O anO de 2018
Considerac6es;

Deve a Direcfo procurar e manter os vaIores das prestac6es de servicos dos anos anteriores e se poss[veI

aumentar as receitas dos mesmos. IguaImente, deve‑Se manter OS COntaCtOS COm aS entidades pubIicas,
que promovem apoios financeiros, Sendo iguaImente imprescindiveI′ que OS meSmOS Valores de

financiamentos. obtidos no DaSSado, Se mantenham, de forma a assegurar, O bom funcionamento da

O Vogal do Conselho Fiscal‑Vasco
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