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Aos vinte e sete dias do mês de Novembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, reuniram-se em Assembleia-geral ordinária os sócios da Associação de Solidariedade e
Promoção de A-dos-Cunhados (ASPA), nas instalações da sede da instituição sita na Rua da Escola
Velha, n2 1 em A-dos-Cunhados. A ordem de trabalhos foi a seguinte:
Ponto um: Apreciação e votação do Orçamento para o ano de 2020;
Ponto dois: Outros assuntos;
Antes da entrada na ordem de trabalhos, iniciou-se com a informação da Mesa da Assembleia
que falta uma pessoa daquele órgão, razão pela qual, nesta Assembleia Geral se terá de completar
sempre a Mesa com um associado. Posto isto, a Mesa questionou se alguém se queria oferecer para
completara Mesa. Ofereceu-se o associado n.2 1190, ao que foi colocado à apreciação da Assembleia
se alguém se opunha. Ninguém se tendo oposto, o mesmo juntou-se aos demais corpos sociais e a
Mesa da Assembleia ficou devidamente completa.
A reunião teve início com a leitura da ata número vinte e quatro, referente à anterior AssembleiaGeral.
No ponto um, foi distribuída, por todos os associados presentes, a proposta de orçamento ASPA
para o ano 2020 apresentada à discussão e votação, elaborada pelo Contabilista Certificado. Foi lida
a ata do Conselho Fiscal, acerca do orçamento para 2020, com o parecer favorável do Conselho Fiscal,
que constatou que as medidas tomadas pela Direção revelam uma diminuição significativa dos
resultados negativos comparativamente ao ano transato, no entanto, ainda não são suficientes para
um resultado positivo, encontrando-se assim em causa a sustentabilidade da associação. Mais
referem que terá de ser com o apoio dos sócios, pais, Direção e colaboradores para implementar
medidas que permitam melhorar esta situação. O Contabilista Certificado encetou uma breve
explicação sobre o orçamento apresentado a votação. A Vice-Presidente rêferiu que a previsão do
prejuízo diminuiu, relativamente ao ano anterior e que os corpos sociais estão a fazer todos os
esforços para conseguir equilibrar a situação. A Presidente da Mesa da Assembleia informou que os
associados poderiam efetuar uma breve consulta e, após tal período, estaria aberto um período de
dúvidas, sugestões ou o que se oferecesse dizerem os associados, relativamente a este ponto da
ordem de trabalhos.
Seguida a votação à proposta de orçamento para 2020, a mesma foi aprovada por unanimidade,
num universo de dezasseis sócios com direito de voto.
No ponto dois, o Presidente da Direção perguntou se havia outras questões, sendo que algumas
questões de organização da Instituição haviam já sido discutidas no ponto de discussão e aprovação
do orçamento.
Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a assembleia-geral pelas vinte e duas
horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente da
Assembleia-Geral e pela Primeira Secretária da Mesa da Assembleia-Geral.
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A-dos-Cunhados, 27 de Novembro de 2019
A Presidente da Assembleia-Geral
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A Primeira Secretária da Mesa da Assembleia-Geral
(Diana Eunice Mor~u~ Vieira Jeronimo)
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