ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO
Ata da assembléia geral de constituição de......................................................(denominação por extenso da associação), realizada no dia..........do mês de ...................... do ano de............
Aos......... dias do mês de .......................... do ano de ...........(por extenso), às..........horas, à Rua..............................., n.º........., nesta cidade, reuniram-se em assembléia geral de constituição e fundação os senhores membros fundadores da ........................ (denominação por extenso da associação). Assumiu a presidência do trabalho, por aclamação unânime, o  senhor ........................... (nome completo e por extenso), nacionalidade..................., estado civil......................., profissão............., CIC n.º........., Cédula de Identidade RG n.º..........., residente e domiciliado à Rua  ......................., n.º........, na cidade de.........................., Estado de............................, convidando a mim,  ............................... (nome completo e por extenso do secretário),  nacionalidade ...................., estado civil.............., profissão.................., CIC n.º............, Cédula de Identidade RG n.º......................., residente e domiciliado à Rua............................................., n.º................, na cidade de........................., Estado de................., para secretariar a sessão, o que aceitei. 
- A pedido do Presidente, li a ordem do dia, para a qual fora convocada esta assembléia geral e que tem o seguinte teor: 
a) discussão e aprovação do projeto dos estatutos sociais;
b) constituição e fundação definitiva da sociedade; 
c) eleição da Diretoria; (ou, se a eleição da Diretoria for de competência do Conselho Deliberativo: eleição do Conselho Deliberativo) e do Conselho Fiscal; 
d) outros assuntos relacionados com a constituição e fundação da associação. 
- Iniciando-se os trabalhos, o Presidente me solicitou que procedesse à leitura do projeto dos Estatutos Sociais, cujas cópias já haviam sido distribuídas previamente aos presentes. 
- Finda a leitura, o Presidente submeteu-o, artigo por artigo, à apreciação e discussão e, em seguida, à sua votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade e sem emendas ou modificações, mantendo o teor seguinte: (transcrever integralmente os estatutos aprovados, cujos modelos). 
- A seguir, o Presidente declarou definitivamente fundada e constituída a ssociação ........................... (denominação por extenso da associação), procedendo-se, então, à eleição da Diretoria (ou do Conselho Deliberativo, se for o caso) e do Conselho Fiscal, para o primeiro período de gestão, que chegou ao seguinte resultado: DIRETORIA: Diretor Presidente........................................(nome completo e por extenso), nacionalidade....................., estado civil....................., profissão................., CIC n.º.........., Cédula de Identidade RG n.º................., residente e domiciliado à Rua......................., n.º..........., na cidade de......................., Estado de...............................(seguem os demais diretores ou membros do Conselho Deliberativo, se for o caso, com qualificação completa); CONSELHO FISCAL: membros fetivos, ......................................... (nome completo e por extenso), nacionalidade........................., estado civil.............., profissão..................., CIC n.º................., Cédula de Identidade RG n.º................, residente e domiciliado à Rua................................, n.º............, na cidade de....................., Estado de...................................(seguem os nomes e qualificação completa dos outros dois membros efetivos do Conselho Fiscal), e para membros suplentes do Conselho Fiscal,.............................................(nome completo e por extenso), nacionalidade............................., estado civil.........., profissão..................., CIC n.º..........., Cédula de Identidade RG n.º.............., CIC n.º.........., Cédula de Identidade à Rua......................., n.º............., na cidade de ...................................., Estado de................, (seguem os nomes e qualificação completa dos outros dois suplentes do Conselho Fiscal). O Presidente, após apurados os eleitos, deu-lhes imediata posse, para as suas funções e atribuições que se iniciam nesta data. 
- Ficando livre a palavra e como ninguém desejasse usá-la, o Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, o que eu fiz, como secretário, em........................vias de igual teor, em...................folhas e, após reaberta a sessão, a mesma foi lida e aprovada e segue assinada pelo Presidente da Assembléia, por mim, secretário e por todos os demais presentes, que passam a ser considerados membros fundadores. 
de.................................de ..........
(assinatura Presidente)
(assinatura Secretário)
(seguem as demais assinaturas)


