UNI O DOS F SICOS DOS PA SES DE L NGUA PORTUGUESA

Rela

io de p e a o de con a

No cumprimento das disposi es Estatutárias, a Dire ão da União dos F sicos do Pa ses de L ngua
Portuguesa vem apresentar e submeter a aprecia ão a Conta de Ger ncia relativa ao per odo de 2020.
1.

rgãos Sociais

Assembleia Geral
Presidente: Horácio João Matos Fernandes
1. Secretário: Manuel do Sacramento dos Ramos Penhor
2. Secretário: Domingos Tavares
Dire ão
Presidente: Rog rio Rosenfeld
Vice-presidente: Genito Am s Ma re
Vice-presidente: Pascoal Ant nio Mussuco Napoleão
Vice-presidente: S nia Maria Vaz Semedo
Tesoureira: Maria da Gra a Medeiros da Silveira
Conselho Fiscal
Presidente: Jorge Maria Gon alves Mayer
Secretário: Marcos Gomes Eleut rio Luz
Relator: Enoque Lopes Malate

Demon

a

e Financei a

2020

Conforme disposto no artigo 10. do Decreto-Lei n. 36-A/2011, de 9 de mar o, estão dispensadas
da aplica ão da normaliza ão contabil stica para as ESNL as entidades cujas vendas e outros
rendimentos não excedam

150.000,00 em nenhum dos dois exerc cios anteriores, salvo quando

integrem o per metro de consolida ão de uma entidade que apresente demonstra es financeiras
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consolidadas ou estejam obrigadas à apresenta ão de qualquer das demonstra es financeiras referidas
no n. 1 do artigo 11. , por disposi ão legal ou estatutária ou por exig ncia das entidades p blicas
financiadoras.
No exerc cio do in cio de atividade, o limite referido no n mero anterior reporta-se ao valor anualizado
do total dos rendimentos estimados. Cessa a dispensa a que se refere o n. 1 quando for ultrapassado
o limite nele referido, ficando a entidade obrigada a partir do exerc cio seguinte, inclusive, a aplicar a
normaliza ão contabil stica para as ESNL.
Para as entidades dispensadas e que não optem pela aplica ão da normaliza ão contabil stica para as
entidades do sector não lucrativo, foram aprovados, no anexo II da Portaria n. 105/2011, de 14 de
mar o, os seguintes modelos de mapas financeiros:
Pagamentos e recebimentos;
Patrim nio fixo;
Direitos e compromissos futuros.
O in cio da atividade desta Associa ão ocorreu em 2 de janeiro de 2020. No entanto, foram inclu das
no relat rio e contas deste ano as despesas ocorridas em 2019, decorrentes dos processos de cria ão
da Associa ão. Atendendo a que a Associa ão não possui patrim nio fixo, não

apresentado o

correspondente mapa.
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As receitas consistiram nas quotas dos associados e numa doa ão. As despesas incluem as que se
referem ao in cio da atividade (Registro Nacional de Pessoas Coletivas e notário) a manuten ão da
conta bancária, informática (cria ão da página web e formulário), algum material de escrit rio, entrega
ao estado de IRS retido, e desloca es.

A Associa ão não tem d vidas nem a Estado nem a fornecedores nem existem cr ditos a receber.
Lisboa, 15 de fevereiro de 2021

Rosi Abbe
A Dire ão
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