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Parecer Conselho Fiscal 

Relatório e Contas do Exercício de 2016 

 
O Conselho Fiscal, reunido no dia cinco de março de dois mil e dezassete, pelas quinze horas e trinta 

minutos, no polo da Quinta do Conde, da Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento 

e Autismo, dando cumprimento à alínea c) do artigo 31º dos Estatutos da APPDA-Setúbal, emite o seguinte 

parecer sobre o relatório de atividades e contas da APPDA-Setúbal, referentes ao exercício de 2016: 
 

 Relativamente ao relatório de atividades de 2016, salienta-se o esforço para aumentar e continuar a 

melhorar a qualidade dos serviços e atividades prestadas, tendo em conta o reduzido orçamento do 

acordo realizado com o Centro Distrital de Segurança Social para o Centro de Atendimento, 

Acompanhamento e Animação para as pessoas com Deficiência. Salienta-se que o Plano de Atividades de 

2016, foi cumprido em grande parte, tendo sido realizadas a maioria das atividades planeadas. 

Destacam-se os atendimentos e acompanhamentos realizados, bem como o aumento das terapias 

especializadas efetuados ao longo do ano. 
 

 Quanto ao relatório e contas do exercício do ano económico de 2016, foram analisados todos os 

documentos contabilísticos e financeiros, por forma a permitir uma perceção do desenvolvimento da 

atividade da associação ao longo do ano, verificando-se um resultado líquido negativo do período de 

13 801.90€, com rendimentos de 119 919.32€ e gastos de 133 721.22€. 
 

 É importante ressalvar que os rendimentos relativos à atividade representam 49% do total dos 

rendimentos obtidos pela associação, e que no âmbito dos outros rendimentos obtidos, a verba recebida 

pela Segurança Social, para o Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação para pessoas com 

Deficiência, no valor de 31 439.78€, correspondente a 26% e os donativos, no valor de 17 670.58€, 

correspondem a 15%, a verba recebida pelo IEFP, no valor de 2 165.29€ corresponde a 2%, a verba 

recebida pela Câmara Municipal de Sesimbra, no valor de 3 045.00€ corresponde a 3% e a verba 

recebida pela Federação Portuguesa de Autismo, no valor de 6 304.16€ que corresponde a 5%. Importa 

ainda referir que foi celebrado um protocolo de colaboração com a Câmara Municipal de Sesimbra para 

um apoio financeiro à APPDA-Setúbal de quatrocentos e trinta e cinco euros mensais para apoio à renda 

do Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação – pólo da Quinta do Conde e para o 

desenvolvimento de serviços e atividades de âmbito social. 
 

 É de registar o aumento dos gastos com o pessoal que se traduziu num aumento de volume de serviços 

que a associação prestou às pessoas com perturbação do espectro do autismo, seus associados e 

comunidade em geral. 
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