
 

 

 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

Exmos. Senhores  
Associados: 
 
1. Nos termos estatutários e do mandato que nos conferiram na Assembleia Geral realizada 

em 4 de maio de 2018, vimos apresentar o nosso relatório sobre a ação fiscalizadora 
desenvolvida e dar o nosso parecer sobre o Relatório de Atividades e sobre as Contas 
Anuais apresentados pela Direção do CLUBE DOS GALITOS referentes ao exercido findo 
em 31 de dezembro de 2019. 

 
2. Acompanhámos com regularidade a atividade do Clube e a sua gestão, tendo recebido da 

Direção e da Contabilista Certificada, todos os esclarecimentos e apoios julgados 
convenientes para o cumprimento das nossas funções. 
 

3. A Direção assegura um ambiente de controlo de rigor e tem implementadas medidas de 
organização e de controlo interno que permitem ao Clube dispor de informação financeira 
credível e tempestiva. Realçamos este esforço que tem sido feito e o grande 
envolvimento da Direção, dos responsáveis das várias Secções e da Contabilista 
Certificada, que permite ao Clube cumprir o seu desígnio de transparência, apresentando 
pela primeira vez nas suas Contas Anuais informação detalhada de gastos, rendimentos e 
resultados, de forma desagregada por cada um dos Centros de Custo (Secções). 

 
4. Pese embora o esforço de melhoria que tem sido feito, constatámos que a Secção de 

Basquetebol mantém insuficiências na implementação dos procedimentos de controlo 
interno nas áreas de acompanhamento das disponibilidades e de controlo da tesouraria. O 
acompanhamento efetivo dos recebimentos é determinante para que os mesmos sejam 
adequadamente registados e emitida, de forma tempestiva, a respetiva faturação e a 
verificação da existência de adequado suporte documental das despesas, com evidência 
de conferência e autorização para pagamento antes da sua efetivação, são áreas 
essenciais nas quais é urgente intensificar o esforço de monitorização das medidas de 
controlo interno implementadas. 
 

5. Em nossa opinião, o Balanço (que evidencia um total de 1.729.453,23 Euros e um total de 
fundos patrimoniais de 1.626.204,17 Euros, incluindo um resultado líquido de 812,81 
Euros), a Demonstração dos resultados por naturezas, a Demonstração das alterações nos 
fundos patrimoniais, a Demonstração dos fluxos de caixa e o respetivo Anexo, 
representam adequadamente o património do Clube bem como os resultados das suas 
operações, as alterações nos fundos próprios e os fluxos de caixa referentes ao exercício 
de dois mil e dezanove, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 
para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) do SNC. 



 

 

 
 
 
 
 

6. Com base no relatório exposto, em cumprimento da alínea b) do Artigo 24.º dos Estatutos, 
somos de parecer: 

 
1) Que sejam aprovadas as contas, tal como são apresentadas, referentes ao exercício 

de dois mil e dezanove; 
 
2) Que seja aprovado o Relatório de Atividades da Direção; e 

 
3) Que seja aprovado um voto de louvor à Direção pela forma criteriosa como conduziu 

as atividades do Clube. 
 
 

 
 

Aveiro, 19 de junho de 2020 
 
 
O Conselho Fiscal, 
 
 

 
_____________________________________________________ 
Pedro Cavaco Matos 
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Mário Paulo Ferreira 
 


