RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL DA SPQS
Síntese da acção desenvolvída pelo Conselho Fiscal

Nos termos das disposições legais e estatutárias, cumpre-nos apresentar o
relatório da nossa acção fiscalizadora e emitir parecer sobre o Relatório e
Contas da SPQS relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011 .
Durante o exercício, o Conselho Fiscal, reuniu com a Direção da SPQS,
procedendo à análise e verificação, por amostragem da informação financeira
disponível.
Atividade da SPQS

A SPQS através da sua Direcção deu início a uma fase de regulamentação
interna, considerada necessária para a sua operacionalização, bem como
estribadora do cumprimento da fase final atinente ao plano de actividade
aprovado para o triénio 2010/2012.
De realçar, bem como de louvar, foi a iniciativa, bem como o consequente
sucesso, relativamente ao Ciclo de Conferências 2010-2011 «Qualidade em
Saúde» da SPQS, as quais permitiram a abordagem de temas fulcrais e
actuais no âmbito da qualidade dos cuidados de saúde.
Realça-se ainda a excelente iniciativa tomada relativamente à participação da
SPQS enquanto coordenador científico do Projecto DUQUE, instrumento que
visa "Estudar a efetividade dos sistemas de melhoria da qualidade nos
hospitais Europeus". Este projeto avalia se os esforços de melhoria da
qualidade nos nossos hospitais e departamentos hospitalares estão associados
a melhores resultados em termos de efetividade clínica, segurança do doente e
resultados relatados pelos doentes.
Relatório e Contas

Neste enquadramento, o Conselho Fiscal tem conduzido a sua actuação em
ordem à verificação dos aspectos financeiros, contabilísticos e de gestão, e
subsequente emissão de parecer sobre as contas, centrando-se na óptica
económico-financeira.
O relatório da Direcção apresenta circunstancialmente e com clareza o
enquadramento em que se desenvolveu a sua ação.
As demonstrações financeiras mostram-se globalmente aderentes ao
legalmente estatuído e expressam de forma adequada a situação patrimonial
da SPQS em 31 de dezembro de 2011, bem como os resultados das suas
operações no exercício findo naquela data, sendo positiva a extensão das
informações divulgadas nos documentos contabilísticos carreados a esta
análise.

Parecer
Assim, tendo o Conselho Fiscal examinado a contabilidade e as respectivas
demonstrações financeiras correspondentes ao exercício de 2011, nos termos
das disposições estatutárias e para efeitos de ponto de ordem de trabalhos
conforme convocatória para a Assembleia Geral Ordinária, com base nos
documentos carreados a esta apreciação, nomeadamente os denominados
balancetes antes de apuramento final, verificou que apreciados os resultados
operacionais, financeiros, correntes e globais finais, estão eles em consonância
com os estatutos e demais deliberações, bem como com as normas legais
subsidiariamente aplicáveis, reflectindo os mesmos com realismo a situação e
actuação da SPQS, do ponto de vista económico e financeiro descrito no ponto
2 do seu Relatório e Contas paro exercício de 2011.
Face ao exposto, somos de parecer que merecem aprovação:
1. O Relatório e Contas apresentados pela Direcção da SPQS, relativos ao
exercício de 2011,
2. A transferência do Resultado Líquido apurado no exercício no montante
de €4.012,68 para Resultados Transitados.
Pelo que a apresentação dos resultados deve, por nós, ser prolatado.
Sem embargo do supra referido, entende este Conselho Fiscal manifestar a
sua posição quanto à necessidade da Direção continuar a pugnar pela
admissão de novos Associados, quer institucionais, quer individuais.
Por último, o Conselho Fiscal regista com apreço a colaboração que lhe foi
dispensada pela Direção da SPQS.
O Conselho Fiscal da SPQS, 23 de abril de 2012,
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