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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal 
Associação Ossónoba 

 
Senhores Associados, 
 
No cumprimento do mandato que V.Exas. nos conferiram e no desempenho das 
nossas funções legais e estatutárias, cumpre-nos emitir parecer sobre os documentos 
de prestação de contas apresentados pela Direcção da Associação Ossónoba relativos 
ao exercício do ano de 2019. 
 
Sobre tal assunto somos a informar que: 

. O Conselho Fiscal acompanhou na medida do possível a actividade 
desenvolvida pela Direcção da Associação Ossónoba e realizou contactos com 
os serviços competentes com o propósito de obter alguns esclarecimentos 
que entendeu serem necessários; 

. No cumprimento da sua acção fiscalizadora, o Conselho Fiscal procedeu ao 
acompanhamento e análise dos documentos económico-financeiros na 
extensão considerada conveniente; 

. Relativamente aos documentos de prestação de contas – Relatório de 
Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados – verificou o Conselho Fiscal 
que estes satisfazem os preceitos legais aplicáveis apesar das peças 
contabilísticas não se fazerem acompanhar das respectivas notas explicativas;  

. Entende o Conselho Fiscal que o Relatório de Gestão apresentado pela 
Direcção da Associação Ossónoba é suficientemente esclarecedor da acção 
desenvolvida e dos resultados alcançados, estando em conformidade com as 
contas apresentadas; 

. O Conselho Fiscal não tomou conhecimento de qualquer situação ou 
deliberação que fosse contrária às normas e regulamentos vigentes.  

Centrando a análise no exercício de 2019, o Conselho Fiscal gostaria de referir que: 

- A Associação Ossónoba apresenta um total de Balanço de 4 482.33€, 
sendo 3 632.46€ relativos à rubrica caixa e depósitos bancários; 

- O capital próprio da Associação ascende a 3 632.46€, unicamente relativos 
ao resultado líquido do exercício, situação que se explica pelo facto do 
pacto social da Associação não prever uma quota de ingresso ou 
equivalente; 

- Existem dívidas a receber e dívidas a pagar no montante de 849.87€ que 
dizem respeito à aquisição de medalhas para uma iniciativa da Associação, 
tendo estas sido pagas por um dos seus associados em nome da 
Associação; 

- A Associação regista 1 420.00€ na Demonstração de Resultados relativos a 
quotas cobradas aos seus associados e 3 499.29€ relativos a donativos e ao 
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pecúlio gerado pelas actividades realizadas durante o ano de 2019 e que 
estão descritas no Relatório de Gestão; 

- São reconhecidos na Demonstração de Resultados gastos operacionais no 
valor de 1 286.83€, o que permite apurar um resultado operacional e 
líquido positivo no valor 3 632.46€ no ano de 2019. 

 

Parecer 

Face ao exposto, é parecer do Conselho Fiscal que seja aprovado o Relatório de 
Gestão, o Balanço e a Demonstração de Resultados referentes ao exercício de 2019. 
 
 
Faro, 12 de Fevereiro de 2021 
 

 
O Conselho Fiscal 
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