REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRECÇÃO
DO
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

27/Março/2014
ACTA N.º 03/2013
Aos vinte e sete dias do mês de Março de dois mil e catorze, pelas vinte horas, na
Sede do Centro Social de Tolosa, teve lugar a Reunião Extraordinária da Direcção, em
cumprimento do artigo 41.º dos Estatutos, onde compareceram os Senhores Presidente,
Manuel Vences Cordeiro, Vice-Presidente, Alzira Trindade Pires Evaristo, Secretário,
António José Correia Cordeiro Metela e Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas
Evaristo.
Não esteve presente o Vogal, José Júlio Frasco Oliveira, por estar em férias no
Algarve.
No dia seguinte à reunião, após tomar conhecimento do texto enviado para
análise, o Vogal concordou com as questões levantadas, fazendo questão de também
subscrever esta acta.
Ordem de Trabalhos:
Ponto único: Assuntos urgentes.
O Presidente da Direcção enviou a todos os membros deste Órgão o texto abaixo
transcrito, quer para análise prévia, quer para implementar os procedimentos implícitos
nas conclusões.
“A Directora da Azul Conta, Dra. Lúcia Correia, enviou-me um ofício, por correio

electrónico, onde salienta o seguinte:

1. Está disponível para qualquer esclarecimento sobre as contas de 2013.

2. Acrescenta situações pertinentes, que têm de ser alteradas, para poderem fazer
um trabalho de melhor qualidade e dentro do quadro legal:
a) Terminar o excessivo atraso na entrega das pastas mensais (receita e despesa),
como tem acontecido nos últimos tempos. As contas das IPSS não podem ter
atrasos superiores a 45 dias e a Azul Conta não quer entrar em ilegalidades.
b) Deixou de haver folha de caixa e isso não pode acontecer. A folha de caixa é
obrigatória por lei e tem de acompanhar as pastas da contabilidade mensal.
c) Para processar os vencimentos de 52 pessoas, os elementos necessários não
podem ser entregues no próprio dia dos pagamentos. Como o pagamento se efectua
no dia 25, os elementos para realizar o processamento têm de ser entregues com
2 ou 3 dias de antecedência, sob pena de se atrasar o pagamento, o que não é
certamente desejável para quem trabalha na Instituição.
CONCLUSÕES
1. Tudo o que está referido atrás tem de ser posto em prática, para haver
entendimento e cooperação, no sentido de se conseguir um trabalho mais
transparente e eficaz.
2. A funcionária recentemente admitida para a secretaria, além de recepcinista, tem
de auxiliar em todo o serviço de secretaria, nomeadamente tirar recibos e
receber dinheiro, fazer os documentos necessários às contratações apoiadas pelo
IEFP, organizar e actualizar os processos das funcionárias, segundo as directivas
da Directora Técnica.
3. A Directora Técnica é a responsável por todo o funcionamento da Instituição,
quer ao nível de tratamento, atendimento e cuidados com os idosos, quer no que
respeita aos serviços médico e de enfermagem, quer no funcionamento da
secretaria.
4. A Directora deve informar a Direcção do funcionamento dos serviços, não só
aquilo que é positivo, mas também aquilo que funciona menos bem, para que a
Direcção tome as medidas necessárias à normalização.
5. A Instituição tem direito a 50% do reembolso do IVA pago nas facturas da obra.
Como as pastas chegam atrasadas ao serviço de contabilidade, o pedido de

reembolso atrasa-se. Assim, ainda não recebemos nada, embora já tenhamos pago
46.566,02€, no ano de 2013. As facturas e recibos da Crespo & Parreira Lda.
devem ser entregues na Azul Conta assim que são pagas.”
Todos os membros presentes concordaram com as conclusões acima transcritas,
que podem e devem ser implementadas com determinação, envolvendo o empenho e
vontade de todas as pessoas ligadas ao Centro Social, quer trabalhadores, quer
voluntários.

Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram vinte e uma
horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta, que foi aprovada e vai ser
assinada pelos membros da Direcção.
O Presidente,
______________________________________
(Manuel Vences Cordeiro)
A Vice-Presidente,
____________________________________
(Alzira Trindade Pires Evaristo)
O Secretário,
____________________________________
(António José Correia Cordeiro Metela)
A Tesoureira,
__________________________________
(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)
O Vogal,
__________________________________
(José Júlio Frasco Oliveira)

