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Aos vinte e três dias do mês de Junho de dois mil e vinte, 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, 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, discussão e votação do Relatório de Contas de 2019;
- Ponto dois: Outros assuntos.

Antes da entrada na ordem de trabalhos, iniciouse 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 completar a Mesa. Ofereceu-se a associada n.2 289, ao que foi colocado à apreciação da
Assembleia se alguém se opunha. Ninguém se tendo oposto, a mesmà 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 cinco, referente à anterior
Assembleia-Geral.

No ponto um, foi lida a ata do Conselho Fiscal, a qual se anexa à presente ata, acerca do
relatório de contas de 2019, com o parecer fâvorável 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, sendo que seguramente a Direção estudará e encontrará meios para reverter 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 2019 apresentado à discussão e votação, elaborado pelo Contabilista
Certificado, o qual fez uma resenha das mesmas, alertando para os resultados de cada
valência/resposta social, que merece uma análise anual.

O Tesoureiro da Direção entrou às vinte e uma horas e quarenta e um minutos.
A Vice-Presidente da Direção informou que estão a analisar cada resposta social e a tentar

melhorar, por exemplo revendo os regulamentos de cada resposta social. Também informou que a
questão do serviço de transportes está a ser analisada.

A Presidente da Mesa da Assembleia informou que os associados poderiam efectuar 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 relatório de contas de 2019, as mesmas foram aprovadas por
unanimidade, num universo de 10 (dez) presenças, todas elas com direito de voto.

No ponto dois, o Tesoureiro da Direção referiu que se equaciona vender uma das carrinhas,
consoante o valor que possa ser dado por ela, a fim de tentar comprar outra viatura. Outros
assuntos, como a alteração dos regulamentos, foram já referidos e discutidos, no ponto anterior,
por estarem interligados.

Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a assembleia-geral pelas vinte e duas
horas e dez 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 Presidente da Assembleia-Geral
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(Susana Natércia Santos Rodrigues Bento)

A Primeira Secretária da Mesa da Ãssembleia-Geral
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(Diana Eunice Moreira «eira Jerónimo)
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