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Assunto: Relatório e Parecer do Conselho Fiscal (Relatório e Contas 202tl

L. Parecer sobre o Relatório e Contas de2O2t

O Conselho Fiscal analisou o Relatório e Contas 202L que lhe foísubmetido pela Direção

da Crinabel, competindo-lhe a emissão do respetivo parecer, o que faz nos seguintes

termos.

As demonstrações financeiras relativas aZOZL confirmam um resultado líquido negativo

no montante de -L47.826,19 Eu.

Analisando com maior detalhe as diferentes rúbricas, destacam-se as seguintes

variações:
o Vendas e serviços prestados: As receitas alcançadas nesta rúbrica * 166.536,30

Eu, situam-se significativamente abaixo do valor que fora orçamentado e são

também inferiores aos valores obtidos no exercício de 2020.
o Subsídios, doações e legados á exploração: As receitas alcançadas nesta rúbrica

-713.566,04 Eu, situam-se ligeiramente abaixo do valor que fora orçamentado
e são também inferiores aos valores obtidos no exercício de 2020.

r Fornecimentos e serviços externos: Os custos alcançados nesta rúbrica -
125.065,32 Eu, são ligeiramente superiores ao orçamentado e são

substancialmente inferiores aos valores obtidos no exercício de 2020 (este

último fortemente influenciado por pagamento de comissão de venda).
o Gastos com pessoal: Os custos alcançados nesta rúbrica - 748.788,85 Eu, são

significativamente inferiores aos custos orçamentados e são significativamente
inferiores aos custos incorridos no exercício de 2020.

o Nas demais rúbricas, as variações ou decorrem de fatores extraordinários (ainda

os efeitos da venda do Conde Barão) ou são de menor monta, não havendo assim

aspetos especiais a assinalar.

O Resultado Líquido de ZOZL - que como se disse é negativo em 1,47.826,1'-9 Eu

representa um prejuízo significativamente superior ao valor orçamentado. A

comparação com o resultado líquido de 2020 poderia induzir em enviesamentos dado
que as contas do último exercício haviam refletido a venda do edifício do Conde Barão
que aumentou de forma significativa mas excecional os resultados.

O Conselho Fiscal considera que os documentos submetidos pela Direção da Crinabel
refletem de forma fidedigna a realidade da exploração da lnstituição, resultando da

análise anterior a confirmação da tendência já anteriormente identificada e reportada
de um deficit estrutural na exploração da atividade da Crinabel e que, a não ser

solucionado, coloca em causa a sustentabilidade económico financeira e

consequentemente a viabílidade da lnstituição.

Esse deficit, cujo montante aproximado rondará presentemente os 150.000 Eu anuais,
pode ainda assim ser minorado de uma forma significativa, desde que sejam reforçadas
as medidas de gestão da lnstituição. Desde logo, na implementação de um plano de

aumento de receitas sustentado e equilibrado. Mas também na redução de custos de
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funcionamento, designadamente na rubrica de fornecimento e serviços externos, área

onde se espera uma redução decorrente da concentração do funcionamento numa só

instalação - Lumiar.

Relativamente aos custos com pessoal, deverá ser aprofundada a análise por forma a

assegurar a existência de um quadro de pessoal com dotação adequada
designadamente para cumprír os rácios de funcionamento estipulados pela segurança
social.

Bem como devem ser aprofundadas medidas de gestão de recursos humanos que
promovam um maior envolvimento e motivação dos trabalhadores da lnstituição.

2. Obrigações do Conselho Fiscal ao abrieo do art.52q do Códieo Cooperativo

No âmbito dos deveres previstos para o Conselho Fiscal no Código Cooperativo,
informamos os cooperadores que na sequência de auditoria efetuada pela Segurança
Social que resultou numa advertência escrita à Crinabel, o Conselho Fiscal solicitou á
Direção a retificação urgente de todas as anomalias constantes do relatório da auditoria.

3. Recomendações acerca do processo eleitoral para os Orgãos Sociais

Face ás eleições de corpos sociais que estão previstas para o próximo mandato, o
Conselho Fiscal informa que disponibilizará todos os relatórios, pareceres e demais
documentos que elaborou ao longo do presente mandato, esperando que estes possam
auxiliar o futuro Conselho Fiscal e os demais Orgãos Sociais da lnstituição numa gestão
reforçada e sustentada dos destinos da Crinabel.
Por outro lado, o Conselho Fiscal recomenda que, na conclusão do atual mandato, a

atual Direção pondere elaborar um relatório sobre eventuais ações pendentes que
possam ser geradores de obrigações futuras para a lnstituição.
Finalmente, tratando-se de tema que não foi possível tratar no decurso do mandato que
agora finda, o Conselho Fiscal recomenda que se proceda com a brevidade possível a

um levantamento e avaliação do património imobiliário detido pela Crinabel.
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