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ORÇAMENTO 2022 
PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 
No cumprimento do mandato que nos foi conferido e no desempenho das nossas funções legais e estatutárias, 
designadamente o disposto no artigo 45º, nº 1, al. b) dos Estatutos, cumpre-nos emitir parecer sobre o 
"Orçamento e Programa de Acção" para o ano de 2022, cuja preparação e apresentação é da responsabilidade 
da Direcção do COLÉGIO HELEN KELLER.  
 
O Orçamento para ano de 2022 apresenta o total de gastos ("custos e perdas")  de 2 430 564 euros,  o total 
de rendimentos ("proveitos e ganhos")  de 2 445 089 euros  e  o resultado líquido previsional positivo de 14 
525 euros, após dedução dos valores previsionais de "depreciações e amortizações" e "provisões" no total de 138 
362 euros, o que releva a prudência, a consistência, a coerência e a expectativa serena da Direcção quanto aos 
objectivos a concretizar no próximo ano, apesar das sequelas, ora controladas, da pandemia covid-19 e dos seus 
eventuais efeitos económicos e sociais, prosseguindo a via percorrida durante este mandato, caracterizado pela 
estabilidade operacional e financeira, para a consecução dos quais foi decisiva a Qualidade, a Dedicação e a 
Determinação dos Profissionais do COLÉGIO HELEN KELLER. 
 
O Conselho Fiscal mantem um diálogo profícuo com o Revisor Oficial de Contas, tendo recebido deste o 
Relatório de análise ao controlo da execução orçamental no 1º semestre de 2021 e o Relatório sobre o 
Orçamento para 2022, cujo conteúdo merece a nossa concordância e fica arquivado como documento 
complementar do Parecer. 
 
A proposta de Orçamento de 2022 foi analisada pelo Conselho Fiscal, na sua forma e substância, em reuniões 
com a Direcção e Serviços, tendo sido obtidos os esclarecimentos solicitados e verificadas as suas diversas 
componentes quantitativas, permitindo, em nossa opinião, uma adequada compreensão dos pressupostos 
considerados e da informação previsional apresentada e, assim, satisfazendo as disposições legais e estatutárias 
em vigor. 
 
Nestas circunstâncias, o "Orçamento e Programa de Acção" para o ano de 2022 do COLÉGIO HELEN 
KELLER, elaborado e apresentado pela Direcção, merece o nosso parecer favorável pelo que propomos a sua 
aprovação em Assembleia Geral. 
 
Lisboa, 8 de Novembro de 2021  
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