
Página 1 de 2 

 

COMUNICADO CONSELHO FISCAL C.H.P. – ASSEMBLEIA 

GERAL ORDINÁRIA 29/11/2019 

 

O Conselho Fiscal da Comunidade Hindu de Portugal, IPSS, vem, no âmbito das 

atribuições que lhe são concedidas pelas normas estatutárias, nomeadamente 

de controlo e fiscalização da Associação, vem recomendar e esclarecer a 

Assembleia-Geral do seguinte: 

 

1. O Conselho Fiscal teve conhecimento da existência de um processo 

administrativo de fiscalização insaturado pela Segurança Social à 

Comunidade por motivo da alegada contratação, pela anterior 

Direcção, de dois colaboradores – Rakhee Modhushudan Mohan e 

Nuno Guedes de Lima Ryder da Costa. 

 

2. A Segurança Social está a acusar a Comunidade por não ter 

comunicado àquele Organismo a admissão daqueles 2 trabalhadores 

e, subsequentemente, por não ter procedido ao pagamento das 

obrigações contributivas para com a Segurança Social.  

 

3. Tudo decorreu no período de Março de 2017 a Março de 2018, tendo 

a colaboradora Rakhee Mohan cessado funções a 25 de março de 

2018, antes da tomada de posse dos novos órgãos sociais. 

 

4. O Conselho Fiscal está ao corrente de que a actual Direcção tudo está 

a fazer para que a Comunidade não venha a ser condenada no 

pagamento das contribuições em falta. 

 

5. No entanto e se assim não vier a ser entendido pela Segurança Social, 

o Conselho Fiscal desde já adverte a Assembleia Geral que as contas 

da Comunidade ficarão prejudicadas pelo prejuízo resultante da 

omissão e conduta da anterior Direcção, que não cuidou de proceder 

legalmente quando assumiu a eventual contratação daqueles 2 
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colaboradores – que afirmaram junto do Instituto da Seg. Social que 

foram contratados pela então anterior Direcção da Comunidade. 

 
6. Prejuízo que pode cifrar-se em cerca de 6.000,00€ e que deve ser 

acautelado em futuro Orçamento. 

 

Por fim, informamos os estimados Associados e à Mesa da Assembleia Geral de 

que caso se confirme este prejuízo ou em qualquer outro valor resultante deste 

processo em questão, e de acordo com o artº 11 nº4 dos Estatutos da C.H.P, 

IPSS são declarados os elementos da anterior Direção os responsáveis 

por esta irregularidade cometida no exercício das suas funções.  

 

Pel´O Conselho Fiscal da C.H.P. 

 

 

 

Hanish Mathuradas – Presidente 

 

 

 

Kirit Bhatt – 1º Vogal 

 

 

 

Jigar Govinde – 2º Vogal 

 

 


