ACTA DE CONSTITUIÇÃO DUMA ASSOCIAÇÃO

Em livro próprio deve escrever-se, na primeira página, o "Termo de Abertura" da seguinte forma:

Termo de Abertura

Vai este livro servir para as actas das reuniões e deliberações da Associação .......... (nome da
associação) Localidade e data
É assinado por um membro da Associação, que rubricará todas as folhas do livro.

A acta deverá ser elaborada nos seguintes termos:

ACTA N.º

Aos (por extenso) .......... dias do mês de ..................... de dois mil e ............................, pelas ................
horas e ............ minutos, realizou-se na sua sede, sita .................. (local da sede) .................., a primeira
reunião da Assembleia Geral da Associação ...........................

A ordem de trabalhos foi a seguinte:
1 - Aprovação do nome da Associação
2 - Aprovação dos Estatutos
3 - ......................
4 - ......................

(se se entender colocar outras questões à discussão nesta Assembleia Geral de constituição, pode fazêlo, mas lembre-se que tudo deve constar da ordem de trabalhos).

Estiveram presentes os seguintes membros:
Nome
..........................................................
..........................................................
(os membros devem assinar o próprio livro, após o nome)

Rubrica

Antes de se dar início à reunião foi nomeada a Mesa que preside aos trabalhos da Assembleia Geral,
cuja composição é a seguinte:

Presidente:...............................
vice-presidente:....................
Secretário:.................................

A reunião da Assembleia Geral iniciou-se com o primeiro ponto de Ordem de Trabalhos.

Posto à discussão a Assembleia Geral aprovou a designação ...................... para a Associação, por
........... votos a favor e .................votos contra (se for por unanimidade, pôr: por unanimidade).
Passou-se, de seguida, ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos, tendo sido posto à discussão o
projecto de Estatutos existente.

(transcrever aqui o projecto).

Após a discussão foi o projecto posto à votação, tendo recolhido ........................ votos a favor e
................... contra (ou unanimidade).

(se houver alterações ao projecto, deve-se transcrever, além do projecto, a versão final).

Foi apresentada à Mesa uma moção em que a Assembleia Geral delega nos membros da Associação
(nomes) poderes para todos os actos necessários à outorga da escritura de constituição da Associação.

Esta moção foi aprovada por .........................

Foi, ainda, apresentado um voto de confiança à Mesa para a elaboração da presente acta.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que
depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelos membros da Mesa.
Seguem-se as assinaturas.

Deve-se ter em atenção que:

a)

Tem de ser aprovada a moção referida na acta para que apenas alguns membros (no máximo

4), vão ao notário fazer a escritura.
b)

Além disso, e esta é uma questão apenas formal, não se pode escrever nas margens do livro

das actas, a acta não pode ter rasuras e todas as linhas ou partes de linhas não escritas têm de
ser trancadas com riscos.

