Cara Direção da AMARA,
Junto Parecer do CF para a AG de dia hoje dia 24 de nov 2021.
Com os melhores cumprimentos
Parecer do Conselho Fiscal

Lisboa, 24 de novembro de 2021
Aos sócios da AMARA,
Em conformidade com os Estatutos da AMARA - Associação pela Dignidade na Vida e na Morte e de
acordo com o previsto na Lei, cumpre-nos, na qualidade de Conselho Fiscal, apresentar o Parecer sobre
o Orçamento proposto pela Direção da AMARA para o exercício de 2022.
No desempenho das nossas funções, fomos acompanhando a AMARA através de contactos
estabelecidos com a Direção, nomeadamente no processo de reestruturação administrativa, financeira,
contabilística e de controle a que nos propusemos para este ano de 2021 e que se deseja que fique
concluído até final do presente ano.
Produzimos sugestões de diversa ordem ao longo do ano, nomeadamente com a necessidade de
alteração de fornecedor de serviços de contabilidade, com um documento de visão estratégica de
médio e longo prazo e vários pontos concretos a atingir no curto prazo, propostas de alteração de
modelos de remunerações, propostas de mapas de controle e mapas financeiros, propostas de alteração
de cláusulas dos estatutos da Associação, entre outras sugestões pontuais e diversos apoios à Direção,
com vista a apoiar a AMARA no seu desígnio de futuro.
Assim, com base na informação disponibilizada, referentes aos exercícios anteriores, apreciámos o
Orçamento elaborado pela Direção, que descrimina as despesas e as receitas previstas para o exercício
de 2022, apresentando um saldo nulo.
Verificámos ainda a observância da Lei e dos Estatutos da Associação.
PARECER

Em resultado do acima exposto e das ações desenvolvidas, e tendo em consideração o documento e
informações referidos anteriormente, o nosso Parecer é:
1.
que a Assembleia Geral aprove o Orçamento para o exercício de 2022
apresentado pela Direção e Plano de Atividades para o próximo ano;
2.
sugerir à Direção que continue o seu esforço de melhoria de processos e
procedimentos, de modo a que na AG do próximo ano o processo de reestruturação
esteja completamente concluído
3.
propor à Direção ambicionar mais receita e mais rentabilidade das ações
desenvolvidas, de modo a ser possível dotar a AMARA no futuro com meios suficientes e
sustentáveis para remunerar Recursos Humanos e alargar a sua área de intervenção

4.
sugerir para 2022 uma aposta firme no apoio a um maior número de doentes e
familiares, que sendo o core da Associação, tem apresentado um volume de apoios
aquém do ambicionado
Como nota final, cumpre-nos apreciar todo o empenho desenvolvido neste difícil ano de 2021,
nomeadamente todo o esforço que a Direção tem feito para mudar o que é necessário para tornar a
AMARA mais forte, eficiente, útil e relevante na sua missão.
O Conselho Fiscal
Tomás Pinto Gonçalves/Mário Madrigal/José Nogueira
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