ATA número quatro
Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, e nos termos do artigo 34º dos Estatutos,
realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Associação de Solidariedade Social de Professores, a seguir,
abreviadamente denominada por ASSP, no Ginásio da Escola Secundária de Camões.
Pelas quinze horas, a Presidente da Mesa, Irene Veloso, deu por iniciada a sessão, coadjuvada por Joaquim
dos Vultos, Secretário da Mesa da Assembleia Geral, e pelo Associado Eduardo Algarvio, nomeado ad-hoc
por ausência da Primeira Secretária da Mesa.
Na Assembleia estiveram presentes nove Associados com direito a voto e um Associado que já tinha exercido
o seu direito a voto por correspondência. (Anexo 1)
Votaram por correspondência, para esta Assembleia Geral, oito Associados, cujos votos foram escrutinados
pela Presidente da Mesa, na véspera, na Sede da ASSP. (Anexo 2)
Passou-se, de imediato, ao cumprimento da Ordem de Trabalhos:
1. Leitura e Aprovação da Ata da Assembleia anterior;
2. Informações;
3. Apreciação e Votação do Relatório de Gestão e Contas de dois mil e vinte da ASSP;
Em relação ao primeiro ponto, Leitura e Aprovação da Ata da Assembleia anterior, o Associado Sérgio
Mascarenhas propôs que fosse feita uma alteração da ata anterior especificando o cargo do Associado
Eduardo Algarvio.
O Associado Vasco Alves propôs que tal especificação passe a figurar apenas em atas seguintes, uma vez
que a ata, tal como está, foi aprovada nas Assembleias Regionais. A Proposta foi aceite pelos presentes.
Não tendo havido mais intervenções, passou-se à votação deste ponto, com o seguinte resultado:
Votos a favor: 9 (nove) ___________________________________________________________________
Abstenções: 0 (zero)______________________________________________________________________
Votos contra: 0 (zero)_____________________________________________________________________
Somada a votação das Assembleias Regionais e dos votos por correspondência, o resultado final é:
Votos a favor: 103 (cento e três) ____________________________________________________________
Abstenções: 13 (treze)____________________________________________________________________
Votos contra: 2 (dois)_____________________________________________________________________
Aprovado por maioria ___________________________________________________________________
No ponto 2, Informações, foram dadas as seguintes informações:
-Residências – Foi retomado o acompanhamento próximo da DN ao desempenho das Residências.
-Alvor – O apartamento da ASSP no Alvor está agora entregue à gestão da Delegação do Algarve e
disponibilizado aos Associados.
-Destacamentos – Foram solicitados à Secretária de Estado da Educação, para o próximo ano letivo, dois
destacamentos de forma a facilitar divulgação da Associação e do Centro de Formação da ASSP.
-Aniversário ASSP 2021 – As comemorações dos 40 anos da Associação realizar-se-ão no Algarve, no
próximo mês de junho.
-Iniciativas ASSP – Quer as Conversas ASSP quer o Projeto TranquilaMente têm registado boas
participações e serão retomados em Setembro.
Em relação ao ponto 3, Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Contas de 2020 da ASSP, a Presidente
da Direção Nacional, Ana Maria Morais, começou por ler um documento sobre o ano de 2020 que solicitou
ficasse apenso à ata. (Anexo 3)
Prosseguiu com uma exposição sobre a primeira parte do Relatório.
A Presidente da Mesa, Irene Veloso teceu algumas considerações sobre o trabalho da DN em 2020 e propôs
um voto de louvor.

Sérgio Mascarenhas, como Associado que não pertence aos Órgãos Sociais, propõe Voto de louvor ao
trabalho da Direção Nacional, Direções das Delegações e Responsáveis pelas Residências no período desde
março de 2020 que contribuíram para o sucesso deste ano tão difícil para todos.
Jacques Baptista, da DN, propõe elogio à DN com realce para a Presidente.
Vasco Alves, Presidente do Conselho Fiscal, também tencionava fazer uma proposta semelhante pelo que se
associava às propostas anteriores.
Quanto à parte das contas, foi visualizada uma apresentação da empresa Tojal Conta, seguida da participação
via zoom do responsável da empresa encarregada da contabilidade da ASSP, Diogo Santos.
O Associado Sérgio Mascarenhas colocou algumas questões, tendo a Presidente da Direção dado as
explicações necessárias. Passou-se à votação com os seguintes resultados: ____________________________
Votos a Favor: 9 (nove)___________________________________________________________________
Abstenções: 0 (zero)______________________________________________________________________
Votos Contra: 0 (zero)____________________________________________________________________
Somada a votação das Assembleias Regionais e dos votos por correspondência, o resultado final é:
Votos a Favor: 132 (cento e trinta e dois)_____________________________________________________
Abstenções: 11 (onze)____________________________________________________________________
Votos Contra: 3 (três)_____________________________________________________________________
Aprovado por maioria___________________________________________________________________
Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa da AG propôs dois louvores:
1 - Louvor à DN, realçando o papel da sua Presidente
2 - Louvor a todos os que colaboraram e permitiram que o ano decorresse sem maiores sobressaltos, Direções
de Delegações, funcionários das Residências, Serviços Centrais e Delegações.
Os louvores propostos foram aprovados por unanimidade.
Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual para constar foi lavrada a presente
ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pela Presidente e pelos Secretários da Mesa.
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