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PARECER ORÇAMENTO DE 2022 

 

Caros Associados da Comunidade Hindu de Portugal (C.H.P.), 

 

O Conselho Fiscal da C.H.P. foi chamado para se pronunciar sobre o 

Orçamento de 2022, ao abrigo do artº 37 nº1 b) dos Estatutos da C.H.P. 

 Antes de mais, destacamos de que o ano de 2022 será caraterizado 

pela incerteza, fruto da situação de pandemia que continuamos a 

atravessar e com a incerteza de retoma à normalidade. Ainda que se trate 

de um documento previsional, esta situação atípica poderá ter impacto e 

refletir-se em algumas rúbricas orçamentadas. 

O Conselho Fiscal irá acompanhar a sua execução, realçando de que 

se trata de um orçamento de equilíbrio, com Resultado Liquido nulo, com 

alterações quanto à atividade corrente e considerada normal na C.H.P.. 

Quanto ao Orçamento de 2022 em si, salientamos: 

1. É necessário, cada vez mais, a entrada de donativos para alimentar 

os custos de exploração. Aliás, está mesmo previsto um acréscimo 

deste valor para € 351.224,75. Trata-se de um valor imperativo para 

o equilíbrio das contas; 

2. Este orçamento tem sinais ténues de retoma da atividade corrente 

da C.H.P., face ao verificado em 2021 (até à presente data). No 

entanto, e por prudência, alertamos de que as receitas orçamentadas 

poderão ter flutuações positivas ou negativas superiores às previstas, 

o que nos leva a recomendar prudência à Direção pois as referidas 

receitas poderão não ser suficientes para cobrir os custos fixos; 
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3. O mapa de financiamento privado contempla um valor de 

investimento de €280.000,00 referente a :  

a) € 5.000,00 para o projeto de esgotos e bombas elevatórias. 

Trata-se de um projeto no valor de 30 mil euros com 

comparticipação prevista da C.M.Lisboa no valor de 25 mil euros; 

b) € 275.000,00 para o projeto de Eficiência Energética. Recordamos 

que está já contemplado o Projeto de Eficiência Energética que 

está já aprovado para a C.H.P. no valor de €780.000,00, com a 

comparticipação de 50% deste valor a Fundo Perdido de 

€390,000,00.  Sugerimos a esta e à Direção vindoura que procure 

fontes de financiamento alternativas, nomeadamente doações. 

4. O aumento dos encargos com o pessoal devesse fundamentalmente 

à previsível atualização do ordenado mínimo. 

5. O Mapa de Financiamento contempla: 

a) Um prémio do BPI La Caixa no montante de 19.000€ referente ao 

projeto alimentar saúde no valor total de 47.514 €. 

b) Uma comparticipação a fundo perdido de 68.132,25 €, para apoio 

à integração e migração legal integrado no projeto FAMI no valor 

global de 90.843 €. 

6. O documento apresentado constitui um plano realista e 

transparente no que diz respeito à atividade prevista da C.H.P. . 

Por fim, destacamos de que este Orçamento se encontra enquadrado 

numa base de equilíbrio e de viabilidade, mas para o qual é necessário 

um contínuo e árduo trabalho de elevado rigor e capacidade de gestão, 

é parecer do Conselho Fiscal de que seja APROVADO o Orçamento 

para 2022 na Assembleia Geral Ordinária do dia 27/11/2021, 

convocada para o efeito, entre outros pontos. 
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Lisboa, 12 de Novembro de 2021 

 

Pel´O Conselho Fiscal da C.H.P. 

 

Hanish Kishore Kumar Mathuradas – Presidente do Conselho Fiscal C.H.P. 

 

Kirit Bhatt – 1º Vogal do Conselho Fiscal C.H.P. 

 

Jigar Ashok Cumar Govinde – 2º Vogal do Conselho Fiscal C.H.P. 

 

 


