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LIVRO DE ATAS DA DIREÇÃO
----------------------------------Ata
-------------

número cento e quarenta e dois ---------------------------------

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezasseis,

pelas

dezanove horas, decorreu nas instalações da AASPSM - Associação de Apoio Social
da Freguesia da Póvoa de São Miguel, uma reunião da Direção, convocada pelo seu
presidente, com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------

Ponto um: Aprovação de novos sócios;
Ponto dois: Discussão e votação do relatório e contas de gerência referentes

ao ano de dois mil e quinze. ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto três: Outros assuntos. ----------------------------------------------------------------------- Aberta a sessão pelo senhor presidente, entrou-se, de imediato, no ponto um
da ordem de trabalhos, tendo sido aprovada como sócia a senhora Francisca Reis
Carrasco. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel

Seguidamente
Almeida

demonstrações
Associação.

de

à disposição

resultados

Procedeu-se

demonstração
Direção

colocou

passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos. O senhor

e o

dos

restantes

balanço

diretores

apresentados

pelo

as

contabilista

da

a uma análise minuciosa de todos os livros contabilísticos,

de resultados e balanço. Houve várias intervenções

para

o balancete,

esclarecimento

de

algumas

dúvidas

suscitadas

dos elementos da
na

análise

dos

documentos. Após terem sido colocadas todas as questões, o senhor presidente pôs
à votação o relatório, contas de gerência e demonstração

de resultados referentes ao

ano de dois mil e quinze, tendo sido aprovadas por unanimidade. ----------------------------------- Finalmente, e na sequência do último ponto da ordem de trabalhos o senhor
presidente leu um ofício da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Póvoa de São
Miguel a solicitar a carrinha de nove lugares, para o transporte de jovens de Beja para
a Póvoa. Estes vão a um encontro de juventude

e só necessitam

de transporte

regresso, uma vez que a Junta, nesse dia, não tem nenhuma viatura disponível.
empréstimo

da carrinha foi aprovado

por maioria,

de
O

com três votos a favor e duas

abstenções dos diretores Manuel Almeida e Doroteia Almeida. -----------------------------------------lavrada

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual foi
a presente

ata, que depois

de lida e aprovada,

vai ser assinada

pelos

elementos da Direção presentes. -------------------------------------------------------------------Página 1 de 2
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Ata número trinta e cinco ------------------------------------

------------- Aos trinta e um dias do mês de Março de dois mil e dezasseis, pelas vinte e
uma horas, decorreu nas instalações da Associação, uma reunião da assembléia-geral

da

AASPSM - Associação de Apoio Social da Freguesia da Póvoa de São Miguel, com a
seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------- Ponto um: Discussão e votação do relatório e contas de gerência, referentes
ao ano de dois mil e quinze, e respetivo parecer do Conselho Fiscal; ----------------------------------- Ponto dois: Aprovação da adenda à ata da Assembleia-Geral

numero trinta e

um, de dezasseis de setembro de dois mil e quinze.------------:--------------------------------------------- A assembleia-geral

ordinária

foi convocada

para as vinte horas e trinta

minutos, mas a mesma só teve início meia hora depoisvem-virtude

de. à hora marcada

não estarem presentes mais de metade dos associados com direito a voto, conforme
estipulam os Estatutos. ---------------------------------------.,.------..,------------------------------------------

O senhor

assembleia-geral

presidente

informou

que o senhor

não se encontrava presente, tendo convidado

secretário

da mesa da

pata 'secretariar

o senhor

Armando Aresta Caro, o que foi aprovado por unanimidade; pela assembleia. -------------------------- Após completar a mesa, entrou-se no ponto um da ordem de trabalhos. O
senhor presidente da assembleia leu a convocatória da reunião e pediu ao senhor

presidente da direção para proceder à apresentação do -relatório e contas de gerência do
ano anterior e respetivo parecer do conselho fiscal. Após esta exposição iniciou-se um
período de discussão dos mesmos em que intervieram
Gertrudes

Veigas pediu também

alguns associados. A senhora

a palavra para esclarecer

algumas

das situações

constantes nas contas de gerência Após a discussão o senhor presidente pôs à votação o
.ponto um da ordem de trabalhos. Na assembleia-geral

encontravam-se presentes quinze

sócios com direito a voto e o resultado foi o seguinte: votos a favor - doze, abstenções uma, votos brancos - dois. Em face da votação foram aprovados,
relatório,

contas de gerência e parecer

do conselho fiscal referente

por maioria,

o

ao ano de dois

rojJe qll~e. ------------------------------------------------------~------------------------------Página 1 de 2
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-------------- Seguidamente passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos. O senhor
Marcelino Correia Guiomar leu parte da ata numero trinta e um da Assembleia Geral e a
respetiva adenda. Uma vez que não houve questões posta à mesa, passou-se à votação.
No momento do escrutínio, encontravam-se

na sala os mesmos quinze sócios. ------------

Foi apurado o seguinte resultado: votos a favor - catorze, votos brancos - um. Foi assim
aprovada, por maioria, a adenda à ata da Assembleia-Geral

numero trinta e um, de

dezasseis de setembro de dois mil e quinze. -------------------------...;------------------------------------ E nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente assembleia, da qual foi
lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros da
mesa. ----------------------------------------------~---------------------~~----------------------------
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