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ASSEM B LEIA GERAL ORDINÁRIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------

A ta número dois - dois m i I e v i nte -------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizada no dia sete do mês de novembro do ano dois mil e vinte, via vídeo conferência através 

da plataforma zoom, ao abrigo da Lei número um-A-dois mil e vinte, de dezanove de março, 

alterada e republicada pela Lei número quatro-B-dois mil e vinte, de seis de abriL ----------------------

Convocada ao abrigo do artigo trigésimo-oitavo, alínea c) e artigo trigésimo-nono, número dois, alínea c) e 
número seis dos estatutos, teve início, em segunda convocação, pelas quinze horas e trinta minutos, e a 
seguinte ordem de tra ba I h os: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Ponto um -Análise, discussão e votação do plano de atividades e orçamento previsional para o ano de 
dois mil e vinte e um, assim como o respetivo parecer do conselho fiscal. ---------------------------------------------

--- Ponto dois - Outros a ssu ntos/1 nfo rm ações. ---------------------------------------------------------------------------------

Estiveram presentes vinte e oito associados no pleno gozo dos seus direitos. -----------------------------------------

Os trabalhos foram dirigidos pelo senhor Ângelo Manuel da Silva Costa, secretariado pelo senhor Sérgio 
Alberto Pereira Alves e pela senhora Ana Maria Polónio Guedes Barbosa, respetivamente presidente e 
se c retá r i os da mesa . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aberta a assembleia o senhor presidente da mesa leu aos presentes a ata da anterior assembleia geral, 
realizada no dia vinte e sete do mês de junho do ano corrente. Foi aprovada por unanimidade pelos 
associados então presentes na mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------

Passando ao ponto um da ordem de trabalhos, o senhor Rui Vergílio Madureira Batista, presidente da 
direção, expôs aos presentes o plano de atividades que a direção se propõe desenvolver no próximo ano, 
frisando que a direção dará sempre o máximo e que espera uma colaboração e apoio de todos os 
associados, pois os objetivos das atividades propostas têm como prioridade uma contínua melhoria da 
qualidade de vida e de inclusão das pessoas surdas.--------------------------------------------------------------------------

Pediu então ao senhor Armando Gabriel Teixeira Baltazar que, na sua condição de assessor da direção, 
expusesse aos associados o orçamento previsional para o próximo ano. Este, fez uma súmula do orçamento 
destacando as ligações do mesmo com o plano de atividades e que só será possível e realizar se as receitas 
previstas se concretizarem. Chamou a atenção para que a direção e os associados façam uma reflexão 
sobre o futuro da associação, dado o orçamento, e por consequência o desenvolvimento das atividades, 
continuarem muito dependentes das verbas oriundas do fundo social europeu. De qualquer modo dado o 
orçamento ser realista, frisa que tem total confiança que a direção consiga desenvolver o planificado, mau 
grado a pandemia que nos envolve. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Como nenhum associado pretendeu intervir na discussão destes documentos, elaborados e explicitados de 
acordo com a realidade, o senhor presidente da mesa, solicitou à senhora Andreia Patrícia Ferreira Ribeiro, 
membro do conselho fiscal, que lesse aos associados o parecer deste órgão.-----------------------------------------

A senhora Andreia Ribeiro leu o parecer respetivo no qual é proposto ao associados "aprovem o plano de 
atividades e o orçamento previsional para o ano de dois mil e vinte apresentado pela direção, que 
evidenciam o esforço na manutenção do desenvolvimento das atividades que são a imagem desta 
associação". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Postos à votação os documentos em questão tiveram a seguinte votação: --------------------------------------------
---o plano de atividades foi aprovado com vinte e quatro votos a favor e quatro abstenções. --------------------
---o orçamento do exercício também aprovado com vinte e sete votos a favor e uma abstenção.--------------

Dando início ao ponto dois da ordem e trabalhos, foi dada a palavra ao senhor presidente da direção, que 
deu informações genéricas sobre algumas das atividades a desenvolver, e desenvolvidas, bem como 
explicitou o desenvolvimento das obras daas instalações do Monte da Bela. ------------------------------------------

Deu alguns esclarecimentos sobre a saída da funcionária Ana Bela Baltazar e que na primeira assembleia 
presencial exporá o dossier integral deste assunto. ---------------------------------------------------------------------------

Quanto ao processo cível levantado contra a Associação pela associada Inês Tomás mostrou o seu 
desalento e referiu alguns pontos. No entanto o presidente da mesa referiu que este assunto pela 
gravidade que o presidente refere deverá ser analisado numa assembleia geral que a direção 
poderá/deverá solicitar à mesa da assembleia geral. O presidente da direção anuiu e irá proceder como 
s u g e rido . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi também analisado o futuro das instalações de Delfim Maia e das atividades que aí ficarão sediadas logo 
que prontas as instalações do Monte da Bela. Também analisado entre o presidente da direção e a 
associada Ana Lopes alguns assuntos relacionados com a divisão juvenil. ----------------------------------------------

Nada mais havendo a t ratar, o senhor presidente da mesa, deu por encerrada esta sessão pelas dezasseis 
horas e quarenta e cinco minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Está conforme. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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