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Aos vinte sete dias do nê de Map do ano de dois mil e dezoito, no Centro
Social e Paroquial de S Jô do Campo, sito no lugar e freguesia de S lô do
Campo, concelho de Coimbra, reuniram em Assembleia Geral ordirúia os
membros da Dire@ e do Conselho Fiscal do Centro Paroquial de So Jdo do
Campo, os senhores, O Sr. Presidente padre Manuel de Jesus, vice-presidente
Berta de Lurdes Dinis Ventura Mendes, tesoureiro Valter JoéAmaro dos Santos,
vogal Lús Carlos Nobre Fernandes, do Conselho Fiscal, presidente Albeftino das
Neves Baptista, vogal Anhio da Silva Coutinho. A Assembleia foi durante toda a
sesfr conduzida pelo Senhor padre Manuel de Jesus e secretariada pela
Senhora Befta de Lurdes Dinis Ventura Mendes. A Assembleia reuniu com vista
ao cumprimento das disposÇes estatutíias, e nomeadamente para apreciar e
deliberar sobre a seguinte: -----------

ORDEM DE TRABALHOS

Pontornico: Discusfr e vot@ do relaúio de contas de geÊrcia referente ao ano
de 2017 e parecer do Conselho Fiscal.-

A sesfu foi iniciada à vinte e uma horas, e depois do Senhor Presidente da
mesa, ter saudado todos os presentes e agradecido a sua preserç, endergu
um convite à Senhora Berta de Lurdes Dinis Ventura Mendes para secretariar,
tendo aceite, colocou a sua decifrà vot@ da assembleia, o que foi aprovado
por unanimidade. Constitúda a Mesa, o Senhor Presidente de seguida deu a
palavra à Senhora Vice-Presidente da Dir@ Berta de Lurdes Dinis Ventura
Mendes, que comqr por cumprimentar todos os presentes e reapu o
importante e eficaz trabalho desenvolvido pelo Centro em prol de S lô do
Campo, fruto de um esfop pessoal e aé financeiro, por pafte dos seus
elementos, de modo que a dirânica aé aqui demonstrada là pare e todos os
objetivos sejam alcar@os

A Senhora Vice-Presidente da Dir@, com@u por esclarecer os presentes, sobre
o contefio das diversas rubricas e dos resultados obtidos. Referiu que os
proveitos apresentam o valor de € 190.973,51 e os custos cifram-se nos €
198.511,29 sendo o resultado negativo de€7.537,78.

De seguida foi dado o uso da palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, o qual
leu o relaúio elaborado por aquele á@, que emitiu parecer favoá,el
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relativamente aos documentos em análise, e propõe que o resultado negativo
de € 7.537,78 seja transferido para a conta Resultados Transitados. --------------

Não havendo mais ninguém a desejar usar da palavra, o Senhor Presidente da
Mesa, submeteu à votação dos presentes o segundo ponto da ordem de
trabalhos, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. Finda a votação o
Senhor Presidente da Mesa proclamou aprovados por unanimidade o relatório
de gestão e a conta de gerência relativa ao exercício de dois mil e dezassete,
bem como a proposta de aplicação de resultados, e bem assim o relatório e
parecer do Conselho Fiscal.

E, não havendo mais assuntos a tratar eram vinte e duas horas e trinta
minutos, quando se deu por encerrada a sessão, da qual para constar e fazer
fé, se lavrou a presente acta, que vai ser assinada por todos os presentes. ------

Presidente: Padre Manuel de Jesus
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Nos termos estatutários, fizemos a análise e verificação da documentação
apresentada pela Direcção, relativa ao relatório de gestão e conta de gerência
do ano deZ1ü.

Foram pedidas à Direcção, as explicações que foram consideradas
indispensáveis ao exercício das nossas funções.

O Conselho Fiscal, apreciou o relatório de gestão e conta de gerência do ano de
2A17 , e concluiu que os mesmos satisfazem os requisitos legais e estatutários.

Nestes termos, somos de parecer:

Que o relatório de gestão e conta de gerência do ano de 20L7, estão em
condições de serem aprovados pela Assembleia Geral;

São loão do Campo,27 de Março de 2018

0 Conselho Fiscal

Presidente: Albertino das Neves Baptista
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