
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA NUMERO VINTE SEIS 
No dia vinte oito de Março de dois mil e dezanove, petas dezassete horas, na sede da 
sociedade, na Avenida Infante Santo, número quarenta e oito, segundo esquerdo, Lisboa, os 
únicos acionistas da sociedade anônima PLC - Corretores de seguros, S.A., representando 
a totalidade do seu capital social, duzentos e cinqüenta mil euros, integralmente subscrito e 
realizado, representado por cinquenta mil acções, do valor nominal de cinco euros cada uma, a 
saber, Pedro Luís das Neves Cardoso, vinte tres mil e vinte acções, MPC - Administração de Bens 
Móveis e Imóveis, S.A., tres mil acções, Maria das Neves Dias Costa Cardoso, vinte tres mil 
novecentas oitenta acções, declaram constituir-se em Assembléia Universal, nos termos do 
artigo cinqüenta e quatro, número um do código das sociedades comerciais, afim de deliberarem 
sobre os seguintes assuntos: 
PONTO UM: Discutir e deliberar, aprovando ou modificando sobre o Relatório do Conselho de 
Administração e do Balanço e Contas da PLC - Corretores de seguros, S.A., relativo ao 
exercício de dois mil e dezoito; 
PONTO DOIS: Deliberar sobre as propostas de aplicação de resultados; 
PONTO TRES: Honorários usufruídos pelo Presidente do Concelho de Administração da 
sociedade. 
Como ninguém quis usar da palavra, antes do início dos trabalhos, e tendo-se verificado que se 
encontra á disposição dos acionistas a documentação necessária á tomada das deliberações, 
passou-se de imediato á apreciação das propostas constantes do ponto um, dois e três, no âmbito 
do que ficou deliberado o seguinte: 
PONTO UM: Tendo sido posto á votação o Relatório do Conselho de Administração, o Balanço e 
as Contas da PLC - Corretores de seguros, S.A., relativas ao exercício de dois mil e dezoito, os 
acionistas da sociedade aprovaram por unanimidade tanto na generalidade como na 
especialidade. 
PONTO DOIS: Foi também aprovado por unanimidade de todos os acionistas da sociedade e, em 
conseqüência, deliberado que o resultado da PLC - Corretores de seguros, S.A.,  
referente ao exercício de dois mil e dezassete, no montante positivo 2.290,94€ (dois mil duzentos 
noventa euros e noventa quatro cêntimos), seja transferido nas seguintes proporções: 
- Reserva Legal a quantia de 2.000,00€ (dois mil euros) 
-Resultados Transitados a quantia de 290,94 (duzentos e noventa euros e noventa quatro 
cêntimos). 
PONTO TRES: Relativamente ao corrente ano, dois mil e dezanove, os honorários do Presidente 
do Concelho de Administração ficarão indexados ao aumento da tabela salarial do contrato 
coletivo de trabalho para o sector, caso os haja. 
E como mais nada houvesse a deliberar, foi encerrada a presente Assembléia Universal, tendo sido 
lavrada a presente acta que vai ser assinada por todos os acionistas da sociedade. 



 

 

 

 

 
RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

Aos catorze dias de Março de dois mil e dezanove e de acordo com as 
disposições legais e estatuárias venho submeter á apreciação dos senhores 
accionistas o Relatório de Gestão e as Contas relativas ao exercício findo em 
trinta e um de Dezembro último. 
No que diz respeito à actividade durante exercício, esta continuou a ser de 
Mediação de Seguros. 
Por seu lado no corrente ano registou-se um acréscimo do número de 
comissões auferidas, o que se traduziu num aumento de prémios cobrados as 
companhias de aproximadamente de sete virgula oitenta dois por cento. 
Relativamente aos custos com o pessoal, estes aumentaram cerca de cinco 
vírgula sessenta oito por cento. 
No que diz respeito perspetivas para o exercício de 2019 iremos continuar na 
angariação de novos clientes 
Os investimentos efetuados durante o corrente exercício foram de 1.081,59, 
que se traduziu na aquisição de equipamento administrativo. 
Não havendo outros factos relevantes a assinalar depois do termo do exercício, 
vem o Administrador Único da sociedade propor que o resultado positivo de 
2.290,94€ (dois mil duzentos noventa euros e noventa quatro cêntimos), seja 
transferido nas seguintes proporções: 
- Reserva Legal a quantia de 2.000,00€ (dois mil euros) 
-Resultados Transitados a quantia de 290,94 (duzentos e noventa euros e 
noventa quatro cêntimos).) 

 


