Relatório de Contas do
Clube do Cão de Pastor Belga
2004

O clube do Cão de Pastor Belga filiou-se no Clube Português de Canicultura no dia 27 de
Março de 1997, no dia 2 de Abril de 2004 por decisão da assembleia geral o clube foi
desfiliado pois não organizou a monográfica da raça a que é obrigado de acordo com os
estatutos e regras internas do CPC. Esta inactividade deveu-se á falta de disponibilidade
da direcção da altura por motivos pessoais. Sem qualquer tipo de documentação e sem
nenhuma actividade ou fundos monetários do clube no dia 5 de Junho de 2004 uma nova
direcção foi eleita por um periodo de 3 anos, ou seja, 2004, 2005 e 2006.
O ano de 2004 foi um ano de consolidação e legalização do clube e também de encetar
esforços e conversações no sentido de este voltar a ser filiado no CPC e ser conhecido no
mundo inteiro como sendo o representante da raça em Portugal. Assim a nova direcção
efectou as seguintes diligências para que tal fosse possivel:
- Pediu e pagou o registo definitivo no Registo Nacional de Pessoas Colectivas;
- Requereu e pagou uma segunda via do Cartão de Contribuinte;
- Contactou todos os clubes da raça estrangeiros no sentido de dar a conheçer o
clube e evitar que o mesmo seja confundido com canis privados como tinha vindo
a aconteçer;
- Reuniu e deu a conheçer o clube ao Presidente da Federação Mundial do Pastor
Belga, para que o CPCPB faça parte da mesma;
- Elaborou e entregou o dossier de proposta de refiliação no CPC.
- Elaborou uma listagem com todos os proprietários de Pastores Belgas em
Portugal
- Efectou a criação do site na internet do Clube em www.cpcpb.sapo.pt e de uma
conta de email cpcpb@sapo.pt
- Criou uma conta bancária do clube
- Elaborou as primeiras regras internas no que diz respeitos aos titulos de
morfologia a atribuir pelo clube.
No final de 2004 o clube encontra-se legalizado, conhecido por todos os clubes de raça
mundiais e com a proposta de refiliação entregue no Clube Português de Canicultura.
Relativamente ás receitas do clube estás dizem respeito unicamente ás quotas dos sócios
actuais que efectuaram o pagamento das suas quotas, no total de 10. Os custos referem-se
á requisição dos cheques do clube, que de seguida se descriminam.

Receitas
Descrição
Quotas de Sócios (10)
Doação Sócio João Paulo Lopes

Total Receitas

Valor
350,00
0,35

350,35
Custos

Descrição
Requisição de Cheques

Valor
3,36

Total Receitas

3,36

Resultado Liquido de 2004

346,99

O resultado liquido do exercicio encontra-se reflectido no saldo bancário do clube pois
não existiu Caixa neste exercicio.
Existem custos relativos a 2004 que se descriminam de seguida e que foram pagos pelo
sócio Rui Alves Monteiro e deveram ser pagos em 2005. Estes custos não entram
portanto para este relatório de contas mas ficam desde já acautelados.
Livro de Recibos
Segunda via do Nº Contribuinte
Registo Nacional de Pessoas Colectivas
Certidão da escritura de constituição do clube
TOTAL

1,80 €
17,80 €
20,00 €
32,50 €
72,10 €

Este relatório foi aprovado pela direcção em 12 de Janeiro de 2005 e está assinado
por todos os seus membros.

Parecer do Concelho Fiscal Relaivamente ao
Relatório de Contas do
Clube do Cão de Pastor Belga
2004
O concelho fiscal declara que o relatório de contas do Clube Português do Cão de
Pastor Belga de 2004, apresentado pela direcção, está conforme e reflete a realidade
financeira do clube.

O presidente do Concelho Fiscal

Os vogais do Concelho Fiscal

