Relatório e Contas 2009
Quando tomámos posse em 30 de Janeiro de 2009, estávamos longe de imaginar a situação
financeira em que se encontrava a FERLAP. No entanto não deixámos de perseguir o objectivo
a que nos propusemos. Recolocar a FERLAP no lugar que lhe é devido por direito e que tanto e
a tantos custou a conseguir. Assim começámos por criar uma conta na CGD com o intuito de
conseguir controlar as contas, todo este relatório é baseado na conta da CGD, assim
começámos o nosso mandato com 0€ (zero euros).
Por motivos vários, apenas conseguimos transferir o valor do Millénio BCP em Setembro e o
valor protocolado com a CML em Janeiro de 2010, pelo que até lá, tivemos que subsistir com
alguns subsídios concedidos e com a boa vontade de Associadas e Associados que foram
financiando as nossas despesas essenciais, renda, água e luz.
Tendo sempre em atenção que todo o relatório se baseia única e exclusivamente na conta da
CGD , nele serão enumeradas as receitas e as despesas extraordinárias, bem como todas as
situações que possam levantar dúvidas, vamos então passar ao Relatório propriamente dito,
todos os movimentos, podem ser consultados no extracto em anexo:
Em Março de 2009 recebemos um Patrocínio de 500,00€ destinado à construção e
manutenção do site da FERLAP, que considerávamos ser do maior interesse para relançar a
Federação, o site foi facturado em Maio e desse valor sobraram 70€.
Ainda em Março, recebemos uma transferência de 25,00€ que pensamos ser uma quota, mas
não conseguimos determinar qual a sua origem.
Em Maio, recebemos o acerto de contas com a CONFAP no valor de 1.102,00€, podendo a
partir daí começar a pagar a quem nos tinha até então suportado as despesas, a APEE da
Quinta da Condessa.
Ainda em Maio, foi pago à Companheira Ana Portela, o valor de 182,00€ que tinham sido
despendidos com a candidatura à FERLAP, a FAPODIVEL, tinha-se comprometido com a Ana
Portela a suportar este valor. O CE da FERLAP, entendeu que a Companheira não podia
suportar o custo da Candidatura, pelo que decidiu que o mesmo devia ser suportado pela
FERLAP, até a FAPODIVEL poder regularizar o compromisso assumido. Devemos ainda
acrescentar, que desde o inicio de Março, como forma de contenção de despesas, a FERLAP
deixou de ter telemóveis, pelo que todas as despesas telefónicas foram e, ainda são neste
momento, suportadas pelos elementos dos Corpos Sociais, o que ainda mais contribuiu para a
nossa decisão de pagar as despesas de candidatura. De Março até hoje, a FERLAP, não gastou
qualquer valor em chamadas telefónicas. Pelo que provavelmente, o pagamento das despesas
de Candidatura, não cobrirá as despesas telefónicas, de Março até hoje, efectuadas pela
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Companheira Ana Portela ao serviço da FERLAP. A FAPODIVEL regularizou a divida para com a
FERLAP em 04 de Junho de 2010, estando por isso saldado o custo da Candidatura, não
havendo assim qualquer encargo com a mesma para com a FERLAP.
Em Junho transferimos para o Advogado a tratar do Processo instaurado pelo Sr. José Luís
Vieira, 255,00€ para custas Judiciais, mesmo após insistências constantes por parte do CE, não
há até à data qualquer recibo emitido pelo Sr. Advogado, referente a esta despesa. Existe
apenas a ordem de transferência, o extracto bancário e o email do Sr. Advogado a solicitar o
pagamento das custas.
Em Setembro com a Palestra “Empreendedorismo na Educação” conseguimos um subsídio de
250,00€ da Junta de Freguesia da Pontinha.
Ainda em Setembro, conseguimos finalmente, concretizar a transferência da antiga conta do
Millenium para a Conta da CGD, 1.787,26€.
A partir de Outubro, passámos a pagar directamente as contas da água, luz e renda, que
tinham até aí sido pagas por terceiros.
Em Outubro, efectuámos uma transferência de 1.300,00€ para a APEE da Quinta da Condessa
para saldar a divida que tínhamos para com a mesma. Depois de efectuada a transferência,
numa análise da FERLAP e da APEEQC, chegou-se à conclusão de que tinham sido transferidos
172,76€ a mais, referentes às rendas de Março e Abril com multas (77,91 €) e uma quantia
entregue em excesso (94,85 €). Esse valor foi reposto pela APEEQC em 16-04-2010.
Passaram ainda para o Ano de 2010 os seguintes valores:
Renda de Dezembro – 32,07€ - paga em 03-03-2010
Despesas várias – aproximadamente 60€
Rendas em atraso – 86,14€ - pagas em 29-03-2010 e 31-03-2010
Despesas de deslocação do Sr. Advogado, ainda por determinar.
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