
 
 

  

   
 

Cláudia Figueira 
Presidente da Direcção 

 
Lurdes Soares 
Vice Presidente 

 
Soledade Estríbio 

Tesoureira 

Relatório de Contas 

2019 



1 
 

 

 

Índice 

Introdução ......................................................................................................................... 2 

Receitas ............................................................................................................................... 3 

Despesas ............................................................................................................................. 4 

Meios Monetários ............................................................................................................ 5 

 

  



2 
 

Introdução 

 

A Associação foi legalmente constituída a 14 de Março de 2013 e está inscrita no 

Registo Nacional com o NIPC: 510553168. 

O presente documento diz respeito às receitas e despesas decorrentes do exercício 

do ano de 2019. 

A contabilidade da Onde há gato é da responsabilidade da empresa MTConsulting e 

foi preparada pela tesoureira da Associação Maria Soledade Estríbio. 
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Receitas 

 

Em 2019 a Associação alcançou uma receita total de 36.228,88 €. 

A fonte das receitas foi gerada maioritariamente pelas quotas dos associados e por 

donativos monetários (tabela 1). As vendas e os donativos obtidos nos eventos como 

o Mercado de Natal, as recolhas alimentares e outros, também ajudaram a nossa 

causa. 

 

Tabela 1: Receitas 2019 

RUBRICA Euros % 

Quotas sócios 11 960,93 € 33,0 

Donativos diversos (inclui vendas) 24 267,95 € 67,0 

Total 36 228,88 € 100 

 

A maior parte dos donativos que chegam à OHG, tal como é habitual, é dirigida para 

as esterilizações. As restantes entradas em termos veterinários incluem por exemplo 

os apadrinhamentos para animais feridos ou cirurgias ortopédicas, as vacinas bem 

como outra medicação. Segue-se a aplicação dos donativos para a alimentação dos 

animais (ração seca e húmida). 
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Despesas 

 

No que respeita às despesas efectuadas em 2019, estas assumiram o valor total de 

39.510,59 euros. 

Tabela 2: Despesas 2019 

RUBRICA Euros % 

Serviços Veterinários 19 981,24 €  50,6 

Farmácia 1 258,39 € 3,2 

Alimentação e areia 13 641,56 €  34,5 

Contabilidade 1 168,50 €  3,0 

Energia e fluidos (combustível, eletricidade...) 333,31 €  0,8 

Ferramentas e Utensílios (jaulas, armadilhas,  

transportadoras...) 
856,89 €  2,2 

Material de escritório (fotocópias, impressões…) 81,58 €  0,2 

Telefone 394,30 €  1,0 

CTT 106,77 €  0,3 

Limpeza, Higiene e Conforto 53,19 €  0,1 

Seguros 271,10 €  0,7 

Portagens e parquímetro 42,96 €  0,1 

Outros serviços especializados (gráficas) 753,45 €  1,9 

Serviços e comissões bancárias 94,86 €  0,2 

Conservação e reparação viatura 279,15 €  0,7 

Outros 193,34 €  0,5 

Total 39 510,59 €  100,0 

 

As principais despesas são com os serviços veterinários (50,6%) e com a alimentação 

quer dos gatos residentes, quer dos que fazem o recobro na associação, bem como 

parte de ajuda para colónias (34,5%) (Tabela 2). 

O valor apresentado de despesas superior às receitas é justificado de diferentes for-

mas: 1750 euros de amortização da carrinha e algumas facturas que deram entrada 

no e-facturas referentes a cuidados veterinários, foram porém, pagas por cuidadores 

que usufruíram do desconto da associação. Por outro lado, a OHG, apesar da sua 

frágil condição financeira não deixou de socorrer um animal. 
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Meios Monetários 

 

Saldo transitado de 31.12.2018 Saldo final em 31.12.2019 

3.683,40 € 393,21 € 

 

A Associação orgulha-se de nos seus sete anos de actividade não apresentar dívidas 

a fornecedores, tendo liquidado todas as responsabilidades em 2019. Não existem 

dívidas à Segurança Social nem às Finanças. 

A Associação apresenta uma situação económica sempre frágil, na medida em que 

são constantes as solicitações para socorrer e solucionar os problemas dos gatos 

errantes e abandonados do concelho. 

Este panorama diário, que se agrava em períodos festivos, pontes e férias, é de difícil 

gestão para uma associação sem fins lucrativos e que assenta a concretização da sua 

missão em regime de voluntariado e dependente dos donativos. 

Continuamos a sentir a falta de um funcionário, assim como de um apoio financeiro 

efectivo por parte da Câmara Municipal de Almada. 
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