SESSÃO ORDINÁRIA
DA
ASSEMBLEIA GERAL DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA
29/Março/2014
ACTA N.º 02/2014
Aos vinte e nove dias do mês de Março de dois mil e catorze, pelas dezassete
horas, na Sede do Centro Social de Tolosa, teve lugar uma Sessão Ordinária da
Assembleia Geral, convocada ao abrigo da alínea b) do número dois do artigo
vigésimo nono dos Estatutos por Aviso Convocatória do Presidente da Mesa,
enviado aos sócios com a antecedência estatutária.

ORDEM DE TRABALHOS:
1. Informações.
2. Apreciar e votar o Relatório de Contas da Gerência de 2013.
3. Outros assuntos.

Como à hora marcada não se encontravam presentes os sócios suficientes
para dar início à Sessão, esta foi declarada iniciada uma hora depois, eram dezoito
horas, de acordo com o número um do artigo trigésimo primeiro dos Estatutos.

1. INFORMAÇÕES:
a) As obras de renovação e ampliação do Centro Social continuam e decorrer,

embora com algum atraso, relativamente ao calendário previsto.
b) A obra em curso foi candidatada ao INALENTEJO, Eixo 3, do QREN, mas a

candidatura não foi aceite, porque a Instituição não fez contratação pública, o
que se tornou obrigatório desde Março de 2013 nas IPSS, para valores

superiores a 150.000,00€. Recentemente, foram abertas novas candidaturas,
ainda no EIXO 3, que encerram no próximo dia 31 de Março de 2014, mas
não pudemos candidatarmo-nos, porque o regulamento destinava as verbas
às autarquias e organismos delas dependentes.
c) Embora a Instituição tenha constituído um depósito a prazo de 120.000,00€,

não queremos afectá-lo a outras despesas, mas sim reservá-lo como
almofada financeira de reserva da Instituição. No entanto, para conclusão das
obras em curso, absolutamente indispensáveis, para a conclusão do processo
de certificação do Centro Social, e estando aberta uma linha de crédito para
as IPSS, encara-se como possível e desejável recorrer a esta linha de crédito,
para reforço do autofinanciamento deste investimento.

2. APRECIAR E VOTAR O RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA
DE 2013:
Todos os sócios presentes foram devidamente informados do conteúdo dos
documentos constantes no Relatório e Conta de Gerência de 2013. A apresentação
dos documentos foi feita pelo Presidente da Mesa, que respondeu a todas as
questões apresentadas. Esteve também presente a Técnica da Azul Conta, Isabel
Marques, para o caso de ser necessário clarificar algum assunto.
Também foi elaborado o mapa-resumo, que a seguir se transcreve:

MAPA SÍNTESE DAS RECEITAS E DESPESAS DE 2014
RECEITA
RUBRICA
IMPORTÂNCIA
Mensalidades dos Utentes
481.605,12 €
Serviços Sociais (medicamentos, fraldas, outros)
20.060,58 €
Acordos Segurança Social
402.818,23 €
Outros Subsídios
38.690,12 €
Máquina Café e Outros
12.160,99 €
Quotizações dos Sócios
3.825,50 €
Juros de Conta Prazo
7.015,00 €
Subsídios para Investimento (amortizações)
10.240,56 €
Donativos
34.515,06 €
TOTAL
1.010.931,16 €
DESPESA
RUBRICA
Géneros Alimentares
Electricidade, Combustíveis e Água
Material de Escritório
Seguros
Avenças
Reparações
Higiene e Limpeza
Encargos de Saúde com Utentes
Diversos Fornecimentos e Serviços de Terceiros
Impostos
Custos com Pessoal
Amortizações
Juros de Empréstimos/Serviços Bancários
Diversos Custos e Perdas Extraordinárias
TOTAL
RESULTADO LÍQUIDO

IMPORTÂNCIA
182.001,60 €
85.287,02 €
3.789,89 €
2.559,53 €
18.263,70 €
10.393,63 €
31.342,11 €
17.066,17 €
56.779,13 €
703,45 €
572.419,34 €
70.877,67 €
1.640,68 €
29.186,33 €
1.082.310,25 €
-71.379,09 €

Ouvido o parecer do Conselho Fiscal, o Presidente da Mesa colocou à
votação o mesmo e as contas de 2013, tendo as mesmas sido aprovadas por
maioria, com três abstenções.

3. OUTROS ASSUNTOS:
a) A Assembleia foi informada que, este ano, já é possível fazer uma doação à
Instituição através da Declaração de IRS.
b) Na sequência da interpelação do socio Maximiliano Pereira dos Santos, o
Presidente da Direcção esclareceu a Assembleia que toda a documentação
vai estar disponível através do “sítio” do Centro Social, em www.cstolosa.pt
Em alternativa poderão fornecer os endereços de correio electrónico para que
a mesma lhe seja facultada automaticamente.
c) Interveio de seguir o sócio Carlos Vieira, que alertou para a diferença entre as
despesas e as receitas, que este ano apresentam resultado negativo.
d) Por fim interveio o 1º Secretário da mesa, António Pedro Capela, que
agradecendo mais uma vez a presença de todos, fez uma breve exposição,
deixando a análise fria mas necessária dos números, sobre os objectivos do
Centro Social na persecução do bem-estar dos idosos, e da disponibilidade e
emprenho de todas as estruturas envolvidas, dos Órgão Sociais, passando
por todas as colaboradoras, que labutam diariamente nesse objectivo. Apelou
também à necessidade de colaboração de toda a sociedade Tolosense,
através das suas críticas, sugestões e solidariedade, tendo certo que toda a
informação sobre a gestão do Centro Social está disponível e deve ser
partilhada por todos. O 1º Secretário, não sendo residente em Tolosa,
desloca-se com grande assiduidade a todas as Assembleias, com empenho e
grande disponibilidade, dado ser este um projecto em que firmemente
acredita, e que muito acarinha.

Por não haver mais assuntos a tratar, foi a sessão encerrada, eram dezanove
horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente acta que, depois de
lida, foi aprovada e assinada por todos os Membros da Mesa da Assembleia
O Presidente da Mesa,
_______________________________
(Dr. Manuel Vieira Luís)
O 1.º Secretário,
________________________________
(Dr. António Pedro Silva Capela)
O 2.º Secretário,
_________________________________
(José Crespo Constâncio)

