
 

 

ATA NÚMERO TRINTA E NOVE DA ASSEMBLEIA-GERAL 

No dia nove do mês de abril de dois mil e dezassete, reuniu na sua sede social a Assembleia 

Geral da Associação de Solidariedade Social de Guilheiro (ASSG), que possui o cartão de pessoa 

Coletiva nº 504985078, na sequência da respetiva convocatória, datada de 19 de março de 2017, 

arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Informações  

2. Apreciação e votação do Relatório e Contas do ano de 2016 

3. Outros assuntos 

Verificando-se que não estavam presentes mais de metade dos associados com direito a voto, a 

sessão teve início às catorze horas e quinze minutos, nos termos do número um do artigo 

trigésimo terceiro dos estatutos da Associação, e conforme previsto na convocatória.  

A reunião foi presidida pela doutora Maria do Céu Baptista Lopes, Presidente eleita da Mesa da 

Assembleia-Geral. Integravam a Mesa, para além da sua Presidente, o primeiro secretário Sr. 

Paulo Fonseca da Silva Mateus e, face à ausência do segundo secretário eleito, Sr. António 

Nascimento Tibério, a Sra. D. Hermínia da Conceição Silva Saraiva, nos termos do número 3 do 

artigo 28º dos estatutos da ASSG.  

1. Informações 

A Sra. Presidente da Mesa da Assembleia-Geral deu as boas-vindas aos associados presentes. 

Face à ausência, por razões laborais, da Sra. Presidente da Direção, Enfermeira Vera Lúcia 

Moreira Massa Coimbra, o Sr. Vice-Presidente Artur João da Silva Nobre foi convidado a 

informar a Assembleia acerca dos assuntos de maior relevância da atividade recente da ASSG.  

2. Apreciação e Votação do Relatório e Contas do ano de 2016 

A Sra. Presidente da Mesa verificou que as contas de gerência do ano transato possuíam parecer 

favorável do Conselho Fiscal, datado de 7 de abril de 2017, e deste facto deu conhecimento à 

Assembleia. O Sr. Vice-Presidente da Direção apresentou sucintamente as contas de gerência 

referentes ao exercício de 2016, cuja receita totalizou setenta mil seiscentos e oitenta e nove e 

oitenta e oito cêntimos, perfazendo a despesa um total de sessenta e cinco mil oitocentos e vinte 

e cinco euros e quarenta e oito cêntimos. O saldo, positivo, correspondente foi de quatro mil, 

oitocentos e sessenta e quatro euros e quarenta cêntimos.   

Colocadas à discussão e votação, as contas referentes ao exercício de 2016 foram aprovadas por 

unanimidade pela Assembleia-Geral. Foi ainda deliberado por unanimidade que o resultado 

líquido do presente exercício fosse acumulado em resultados transitados. 
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada nos termos da lei. 

A Presidente:________________________________________________________________ 

O Primeiro Secretário:_________________________________________________________ 

O Segundo Secretário:_________________________________________________________ 


