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ATA N~ 27
Aos vinte e dois dias do m~ês de junho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta e
quatro 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 Junta de Freguesia de A-dosCunhados e Maceira, sita Rua Manuel dos Santos Jorge, n.9 6 em A-dos-Cunhados. A ordem de
trabalhos foi a seguinte:
Ponto um: Apreciação e votação do Orçamento para 2021;
Ponto dois: Apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas da Direcção do ano de 2020;
Ponto três: Outros assuntos.
Antes da entrada na ordem de trabalhos, iniciou-se com a informação da Mesa da Assembleia que
faltam duas pessoas daquele órgão, razão pela qual, nesta Assembleia Geral se terá de completar
sempre a Mesa com dois Associados. Posto isto, a Mesa questionou se alguém se voluntariava para
completar a Mesa. Ofereceram-se as Associadas n.°5 289 e 743, ao que foi colocado à apreciação da
restante Assembleia se alguém se opunha. Ninguém se tendo oposto, as mesmas juntaram-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 seis, referente à anterior AssembleiaGeral.
No ponto um, foi lida a ata do Conselho Fiscal, a qual se anexa à presente ata, acerca do orçamento
de exploração previsional para 2021, com o parecer favorável do Conselho Fiscal. Este entende que
apesar das medidasjá tomadas pela Direcção no sentido de inverter a tendência de que se verifiquem
resultados negativos, estas medidas não são ainda suficientes para alterar os resultados, pois
encontra-se em causa a sustentabilidade da ASPA- Associação de Solidariedade e Promoção de Ados-Cunhados. Neste sentido terá de ser com o apoio e esforço de toda a comunidade, além de uma,
cuidada análise e implementação de medidas que permitam controlar, atempadamente, esta
situação. Foi distribuído por todos os Associados presentes a proposta de orçamento ASPA para o
ano 2021 apresentada à discussão e votação, elaborada pelo Contabilista Certificado. A VicePresidente referiu 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.
-—

A Secretária da Direção entrou às vinte e uma horas e quarenta e três minutos.
—-Seguida a votação à proposta de orçamento para 2021, a mesma foi aprovada por maioria, com
dezasseis votos a favor e duas abstenções, num universo de dezoito sócios com direito de voto.
No ponto dois, foi lida a ata do Conselho Fiscal, a qual se anexa à presente ata, acerca do relatório
de contas de 2020, com o parecer favorável do Conselho Fiscal, que tomou consciência dos
resultados apurados a nível da resposta social CATL. Entende o mesmo que será de vital importância
reequacionar o modo de funcionamento e gestão financeira desta resposta social, pois no seu
entender poderá a estar posta em causa a continuidade da mesma ou até mesmo da instituição,
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estando certos de que a Direção da ASPA s€~n& t
monitorizar esta situação e a delinear meios
e estratégias adequadas por forma a reverter, atempadamente, esta situação. Analisadas as contas,
o Conselho Fiscal propõe que as mesmas sejam aprovadas, dado que demonstram fielmente a
atividade desenvolvida pela Associação, não deixando de destacar o esforço da Direção nem tão
pouco dos colaboradores da Associação para a obtenção dos presentes resultados. Foi distribuído
por todos os Associados presentes, um resumo do relatório de contas da Direção do exercício de
2020 apresentado à discussão e votação, elaborado pelo Contabilista Certificado. Á Vice-Presidente
fez uma breve explicação sobre os resultados das contas, referindo que com o esforço de todos,
Liliana, Mónica e Sandra, das coordenações se gastou apenas o essencial, o que, aliado às
consequências da pandemia mundial que se atravessa, se traduziu em lucro, ao invés de prejuízo
previsto. Mais referiu a questão do serviço de transportes e da sua não sustentabilidade, verificada
com a paragem sofrida durante a pandemia se mostrou, ainda mais, que este é um serviço que não
é sustentável para a Instituição, dando um prejuízo significativo. O Presidente da Direção alertou
para a antiguidade das viaturas e que a frota terá de ser renovada em breve. O Associado n.2 1190
perguntou qual o custo anual por autocarro. A Vice-Presidente respondeu que são cerca de €
22.000,00 (vinte e dois mil euros), se não lhe falha a memória. O Tesoureiro reforçou a explicação
dos gastos dos autocarros. O Contabilista Certificado alertou que não são apenas os autocarros o
problema, que o CATL deu € 54.000,00 (cinquenta e quatro mil euros) de prejuízo. O Presidente disse
que os autocarros são o mais importante da Casa. A Associada n.2 743 sublinhou o que disse o
Contabilista Certificado, que o CATI é a grande fonte de prejuízo. A Associada n.2 638 referiu que a
questão dos transportes não é sustentável para a ASPA, que compreende a posição dos corpos
gerentes, mas que não é viável os preços tabelados para as famílias face aos custos que este serviço
comporta. A Associada n.2 743 referiu que a Instituição dispõe de um serviço de qualidade, mas preço
reduzido, todas as demais trabalham com taxas e valores por determinados serviços mais elevados.
O Associado n.2 1190 disse que, para ele, o CATL é essencial por causa dos tempos antes e depois das
aulas, e não tanto por causa das refeições ou dos transportes.
Seguida a votação à proposta de relatório de contas de 2020, as mesmas foram aprovadas por
unanimidade, num universo de 18 (dezoito) presenças, todas elas com direito de voto.
No ponto três, 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 quarenta e oito 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.
A-dos-Cunhados, 22 de junho de 2021
A Presidente da Assembleia-Geral
~
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(Susana Natércia Santos Rodrigues Bento)
A Primeira Secretária da Mesa da Assembleia-Geral
4 q1• •
(Liliana Sofia Reis Jorge)
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A Segunda Secretária da Mesa da Assembleia-Geral
—a

(Cristina Isabel Basílio Alves)
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