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Ata número um 

 Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro, reuniram-se, em formato online, os membros do 

Conselho Fiscal atual. A ordem de trabalhos desta reunião consistiu no apuramento de algumas 

dúvidas acerca do Relatório de Contas da AAIEP cessante, e para que certas questões pudessem ser 

esclarecida nas RGA do presente dia. 

 Foi questionado por todos os membros do Conselho Fiscal atual o porquê de não terem sido 

recebidos fundos referentes aos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro referentes à 

parceria com a Insanity/ Beat to Beat, que rondam os 500€, segundo os dados que foram 

apresentados no Relatório de Contas da AAIEP cessante, visto que a situação pandémica só levou 

ao encerramento do estabelecimento de diversão noturna em março do ano de 2020. 

 Por outro lado, a não existência de um contrato com o K Urban Beach leva-nos a crer que a 

possibilidade de receção do montante em falta é algo pouco provável de acontecer, querendo o 

Conselho Fiscal atual, a confirmação por parte do Tesoureiro cessante de que este valor não virá a 

ser recebido, sendo esta a ação mais sensata. 

  

 Outra questão colocada pelos membros deste órgão é referente às ditas dificuldades técnicas 

apresentadas pelo Urban na faturação do mês de outubro, que segundo o Relatório de Contas, foi 

emitida no passado mês de janeiro de 2020. No entanto, se houve uma dificuldade técnica em 

outubro, e as fatura de novembro e dezembro não foram passadas, questionamo-nos se isso quer 

dizer que o valor foi assinalado mais tarde, ou não. Procuramos uma resposta para esta incógnita. 

 Margarida Lee, Presidente do Conselho Fiscal, questiona o paradeiro dos 119€, que 

aparecem no documento referente às Receitas do Urban Beach, mas que não estão discriminados no 

relatório de contas, perguntando-se se este valor estará dentro das receitas do mês de setembro, que 

perfazem um valor de 1319€, e o porquê de não estarem estes discriminados, nem o valor de receita 

referente à festa AAIEP-Viúva, nem do Sunset da AAD-UCP em colaboração com a AAIEP. 

Também é questionado pela Presidente do Conselho Fiscal o porquê dos 119€, anteriormente 
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mencionados, estarem incluídos no valor das receitas de setembro, mas o valor de 197€, que 

tecnicamente foram faturados no mesmo mês, estarem apenas referenciados no mês de janeiro. 

 Por fim, foi questionado também pela Presidente do Conselho Fiscal o porquê de em 

setembro de 2019 se terem juntado as receitas de três festas, a festa AAIEP na Viúva, o Sunset em 

colaboração com a AAD-UCP e a parceria com o Urban/ Insanity, e se as receitas do Urban desse 

mês foram 119€, se subtrairmos esse valor aos 1319€ faturados em setembro de 2019, ficamos com 

1200€ de receita, repartidos entre o Sunset e a festa da Viúva. O que se questiona é qual o 

verdadeiro valor do Sunset, e porque é que, se o jantar realizado na Viúva deu prejuízo em 

setembro, porque é que em fevereiro se voltou a realizar o mesmo jantar. 

  

 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, 

tendo sido lida, aprovada e assinada por todos os presentes na reunião em questão.  
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