
  

Minuta da Ata nº 2 da 

Assembleia Representativa da 

Ordem dos Contabilistas Certificados 
 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e 

dezoito, pelas catorze horas e vinte cinco minutos, reuniu 

em sessão ordinária a Assembleia Representativa da 

Ordem dos Contabilistas Certificados, doravante 

Assembleia, no Auditório Domingues de Azevedo, sito na 

Avenida Defensores de Chaves, 85-B, em Lisboa, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

1) Antes da ordem do dia 

a) Tomada de posse de representantes da Assembleia 

Representativa 

b) Informação sobre as presenças, faltas justificadas e 

representantes 

c) Informação sobre a presença de membros da Direção, 

do Conselho Fiscal e de apoio jurídico 

d) Informações da Mesa e pedidos de esclarecimento 

e) Informações da Bastonária e pedidos de 

esclarecimento 

f) Intervenções de representantes da Assembleia 

Representativa 

2) Ordem do dia 

g) Leitura e votação da ata da reunião anterior 

h) Apresentação, discussão e votação do Relatório e 

Contas 2017 

i) Apresentação, discussão e votação do Plano de 

Atividades e Orçamento Anual 2018  



  

j) Apresentação, discussão e votação do Regimento da 

Assembleia Representativa 

k) Eleição da Comissão de Fixação de Remunerações 

dos Titulares dos Órgãos Sociais 

l) Leitura e votação da minuta da ata 

No ponto 1, Antes da ordem do dia: 

 

● Tomou posse o membro nº 84221 Manuela de Fátima 

Carvalho Fernandes em substituição do membro nº 

10323 Ricardo Viana Felgueiras, pelo Circulo eleitoral 

de Viana do Castelo, por motivo de demissão do cargo e 

a pedido do mesmo, conforme declaração recebida; 

● Foi dada informação que nesta Assembleia estavam 

presentes 75 membros. Fizeram-se ainda representar 8 

membros, cujo detalhe constará da Ata da reunião. 

Assim, o total de membros presentes e representados é 

de 83 o que equivale a 95,4% do total dos membros que 

constituem esta Assembleia. 

Faltaram 4 membros, não tendo sido recebida qualquer 

justificação até final da reunião. 

● O Presidente da Mesa informou que, dados os assuntos a 

serem tratados, convidou a estarem presentes a Sra. 

Bastonária, a Direção da OCC, o Conselho Fiscal e o 

Conselho Jurisdicional, estando presentes na reunião 

todos os membros daqueles órgãos. 

Foram prestadas informações pela Mesa e pela Sra. 

Bastonária, quer relativamente ao funcionamento da 

Assembleia, quer relativamente aos pontos em discussão 

constantes da ordem de trabalhos. 



  

No período de Intervenções dos Representantes da 

Assembleia houve 4 intervenções que constarão na Ata 

da Reunião. 

 

No ponto 2, Ordem do dia, foi discutido e deliberado o 

seguinte: 

g) Leitura e votação da ata da reunião anterior 

Foi dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, por 

proposta da Dra. Maria Margarida Leal Gonçalves da 

Silva que foi aprovada por unanimidade. 

Foi votada a Ata da reunião anterior com 83 votos a 

favor, 0 contra e 0 abstenções. 

h) Apresentação, discussão e votação do Relatório e 

Contas 2017 

Foi apresentado pela Sra. Bastonária e pelo Presidente 

do Conselho Fiscal, e discutido e votado o Relatório e 

Contas do ano de 2017, com 70 votos a favor, 0 contra 

e 13 abstenções. O resumo da apresentação e 

discussão constarão na Ata da reunião. 

i) Apresentação, discussão e votação do Plano de 

Atividades e Orçamento Anual 2018  

Foi apresentado pela Sra. Bastonária e pelo Presidente 

do Conselho Fiscal, e discutido e votado o Plano de 

Atividades e Orçamento Anual do ano de 2018, com 

75 votos a favor, 0 contra e 8 abstenções. O resumo da 

apresentação e discussão constarão na Ata da reunião. 

Procedeu-se a um intervalo na sessão. 

j) Apresentação, discussão e votação do Regimento da 

Assembleia Representativa 



  

Foi apresentada pelo Dr. Rui Manuel Gertrudes 

Herdadinha, uma proposta visando a introdução de um 

artigo no Regimento da Assembleia Representativa a 

ser aprovado, a qual foi discutida e votada. A referida 

proposta teve 17 votos a favor, 53 votos contra e 8 

abstenções. 

 

Foi apresentada, discutida e votada uma proposta de 

criação de uma Comissão de estudo e revisão do 

Regimento da Assembleia Representativa, pelo Dr. 

Vítor Alexandre Lopes Pereira Vicente. A referida 

proposta teve 20 votos a favor, 51 votos contra e 7 

abstenções. 

 

Foram apresentadas, discutidas e votadas duas 

propostas de Regimento da Assembleia 

Representativa. A proposta ‘A’, apresentada pelo Dr. 

Carlos José Castro Alexandre, em representação da 

Mesa da Assembleia, que teve 53 votos a favor. A 

proposta ‘B’ apresentada pelo Dr. Vítor Alexandre 

Lopes Pereira Vicente, em representação de oito 

membros da Assembleia, que teve 17 votos a favor. 

Houve 7 abstenções. 

 

Assim, foi aprovada a proposta ‘A’. O resumo da 

apresentação e discussão constarão na Ata da reunião. 

k) Eleição da Comissão de Fixação de Remunerações 

dos Titulares dos Órgãos Sociais 

Para a eleição da Comissão de Fixação de 

Remunerações dos Titulares dos Órgãos Sociais foram 



  

apresentadas, discutidas e votadas duas propostas. A 

proposta ‘A’, apresentada por Dr. Rui Manuel 

Gertrudes Herdadinha e a proposta ‘B’ apresentada 

por Manuel Cruz Gonçalves. 

 

Antes de efectuada a votação, foi apresentada pela 

Dra. Maria Margarida Leal Gonçalves da Silva, uma 

proposta sugerindo que a votação fosse efectuada por 

braço no ar, a qual foi rejeitada pela Mesa da 

Assembleia por contrariar o Regimento anteriormente 

aprovado. 

 

Elaborada a votação das duas propostas por escrutínio 

secreto, obteve-se a seguinte votação: Proposta ‘A’, 24 

votos a favor; Proposta ´B’, 51 votos a favor; 1 voto 

nulo. 

 

Assim, foi aprovada a proposta ‘B’, sendo a Comissão 

constituída pelos seguintes membros: 

Presidente: Manuel Cruz Gonçalves 

Vice-Presidente: José Alberto de Brito Pereira 

1.º Vogal: Mafalda Pereira Bernardes Vilarinho 

Andersen 

2.º Vogal: Manuela de Fátima Carvalho Fernandes 

1.º Suplente: João Carlos Simões Figueiral 

2.º Suplente: António de Jesus Nunes 

 

O resumo da apresentação e discussão constarão na 

Ata da reunião. 



  

 

Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa da 

Assembleia Representativa deu por encerrada a sessão, 

pelas vinte horas e trinta e cinco minutos. 

 

 

A Mesa da Assembleia Representativa 

 

 

João Carvalho - Presidente                                    

 
Carlos Alexandre - Vice-presidente                   

 
Emanuel Cordeiro - Secretário                                      

 
Raquel Mota Pinto - Secretária 

 
 


