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Aos 26 dias do mês de março de 2022, pelas 15:30 horas, reuniu na sua sede sita na Rua Soeiro Pereira

Gomes, n° 2 - Marisol, na Charneca da Caparica, em 2® convocatória e com a presença de 18 Associados, a

Assembléia Geral Ordinária da Associação Almadense “Rumo ao Futuro”, em conformidade com o exposto

no art® 16° dos respectivos Estatutos, a fim de dar cumprimento à Ordem de Trabalhos constante da

respectiva convocatória:

1 -Apreciação e Aprovação do Relatório de Atividades e Contas do exercício do ano de 2021 e o parecer do

Conselho Fiscal.

2 -Outros Assuntos.

Iniciando o “Período da Ordem de Trabalhos”, o Senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao Associado

Dr.Abílio Fernandes, Presidente da Direcção, para quem em cumprimento do Ponto 1 da Ordem de

trabalhos, apresentou à Assembléia o Relatório e as contas do exercício reportadas ao ano de 2021;

O Dr. Abílio Fernandes, Presidente da Direção, procedeu à apresentação do Relatório de Atividades de 2021,

tendo feito uma exposição detalhada das diversas atividades constantes no documento em discussão (anexo 1

a esta acta). Posteriormente foi apresentado pela D. Eugênia Fernandes, Tesoureira e pela D. Cristina

Cigarra, Contabilista da Instituição, o Relatório de Contas do ano de 2021 (anexo 2 à presente ata).

Posteriormente a estas intervenções, o Senhor Presidente da Mesa deu a palavra à Associada D. Vitalina

Fachadas, representante do Conselho Fiscal, que apresentou à Assembléia Geral o parecer do respectivo

órgão (anexo 3 à acta em causa), tendo dado parecer positivo.

Em seguida, o Sr. Presidente da Mesa convidou os senhores Associados a discutirem os documentos

colocados à consideração da Assembléia.

Terminados os pedidos de intervenção, foram o Relatório e Contas do exercício do ano de 2021, bem como o

respectivo parecer do Conselho fiscal sujeitos à votação, tendo sido aprovados por unanimidade.

Posteriormente o Sr. Presidente da Mesa abordou o Ponto 2 da Ordem de Trabalhos - Outros Assuntos,

tendo dado a palavra ao Associado Dr. Abílio Fernandes, Presidente da Direção que destacou os seguintes

pontos:

- Aumento das despesas com energia sem existir uma grande disparidade sobre o ano anterior;

- Problemas na manutenção da gestão equilibrada da instituição em resultado do aumento dos vencimentos,

como resultado do aumento do valor do ordenado mínimo, com a constante preocupação no equilíbrio entre

receitas e despesas;

- Encontrar soluções sobre as grandes obras necessárias (Pintura) da parte exterior da instituição;

- Referido pelo Associado Sr. Joaquim Grosso, o agradecimento à grande e boa contribuição da D. Ana

Cristina Cigarra (Contabilista), bem como a Dra. Júlia enquanto médica na sua disponibilidade e voluntária

intervenção na instituição; O agradecimento e louvor pelo esforço e sensibilidade desempenhado pelos novos

órgãos sociais no empenho e aplicação demonstrada;

O agradecimento ao desempenho de toda a equipa de funcionários da instituição; o agradecimento e louvor
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nomeadamente ao desempenho da Equipa Técnica e Administrativa;

- A direção apraz e corrobora a intervenção do Associado Sr. Joaquim Grosso, apreciando e valorizando

também em especial a Equipa Técnica e respetivas chefias e Equipa Administrativa da instituição.

Esgotando o Ponto 2 da Ordem de trabalhos e em virtude de não terem surgido mais pedidos para

intervenção foi dada por encerrada a presente assembléia Geral, pelas 17H 15M, sendo lavrada a presente

acta a qual, depois de ter sido lida e aprovada por unanimidade, vai ser devidamente assinada.

Vice Presidente da Mesa de Assembleía

Secretária da Mesa de Assembléia

ca.
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