
  

SESSÃO ORDINÁRIA 
DA 

ASSEMBLEIA GERAL DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA 
 

23/Novembro/2013 
 

ACTA N.º 03/2013 
 Aos vinte e três dias do mês de Novembro de dois mil e treze, na Sede do 
Centro Social de Tolosa, teve lugar uma Sessão Ordinária da Assembleia Geral, 
convocada ao abrigo do número dois do artigo vigésimo nono dos Estatutos por 
Aviso Convocatória do Presidente da Mesa, com data de 01/Novembro/2013, Dr. 
Manuel Vieira Luís, dando-se conhecimento aos sócios por via postal. 

Como à hora marcada não se encontravam presentes mais de metade dos 
associados com direito a voto, o Presidente da Mesa declarou a Sessão iniciada 
uma hora depois, eram dezoito horas, conforme o n.º 1 do Art.º 31.º dos Estatutos. 
 Procedeu-se, então, à discussão e votação da seguinte 
 
ORDEM DE TRABALHOS 
1. Informações. 
2. Apreciar e votar o Orçamento para 2014. 
3. Apreciar e votar o Plano de Actividades para 2014. 
4. Outros Assuntos. 
 

1. INFORMAÇÕES: 
 
O Presidente da Direcção informou a Assembleia sobre o funcionamento da 

Instituição, tendo salientado o seguinte: 
A Obra de Remodelação/Ampliação do CST está em curso, desde 12 de 

Setembro de 2013. Este empreendimento foi candidatado ao programa 
INALENTEJO, Eixo 3, Coesão Local, para financiamento. A candidatura, embora 
correctamente elaborada, não foi aceite, porque não se fez contratação pública, 
tal como é obrigatório para obras de montante superior a 150.000,00€. Esta 
norma, segundo informação posterior, entrou em vigor em 2012. 

Entretanto, conforme informação do responsável regional pelo INALENTEJO, 
vai abrir uma nova candidatura, à qual o CST irá candidatar-se, para o que já se 
inscreveu na plataforma da Imprensa Nacional CM – Diário da República, para 
publicação do aviso de concurso, a fim de a obra ser adjudicada conforme o 
Código da Contratação Pública.  

Sobre a obra, o Presidente da Direcção acrescentou ainda que se reuniu com 
a Senhora Presidente do Município de Nisa, a fim de celebrar um protocolo de 
cooperação entre o Município e o CST, de modo que o financiamento comunitário 
tenha uma majoração de 10%. A Senhora Presidente manifestou total 
disponibilidade para cooperar com a Instituição, mas referiu que seria difícil 
qualquer financiamento municipal, tendo em conta a situação financeira da 
Câmara Municipal de Nisa. 
 
 



  

2. APRECIAR E VOTAR O ORÇAMENTO PARA 2014. 
A Directora da AZULCONTA, Dra. Lúcia Correia, apresentou o 

Orçamento para o ano de 2014, explicando as diversas rubricas e 
respondendo às várias questões postas pela Assembleia. 

  Várias questões de carácter técnico, apresentadas por elementos da 
Assembleia, foram respondidas e clarificadas pelo Presidente da Mesa e pelo 
Presidente da Direcção. 
  

RUBRICA IMPORTÂNCIA

Mensalidades dos Utentes 482.507,76 €

Serviços Sociais (medicamentos, fraldas, outros) 25.694,16 €

Acordos Segurança Social 404.358,76 €

Outros Subsídios 20.080,01 €

Máquina Café 1.815,96 €

Quotizações dos Sócios 4.434,00 €

Juros de Conta Prazo 7.564,00 €

Diversos (feira do queijo, rifas, outros) 3.432,65 €

Subsídios para Investimento (amortizações) 14.431,95 €

Donativos 24.310,00 €

TOTAL 988.629,25 €

RUBRICA IMPORTÂNCIA

Géneros Alimentares 181.291,56 €

Electricidade, Combustíveis e Água 75.167,92 €

Material de Escritório 7.009,68 €

Seguros 877,53 €

Avenças 8.025,24 €

Reparações 9.960,76 €

Higiene e Limpeza 32.080,68 €

Encargos de Saúde com Utentes 18.249,48 €

Diversos Fornecimentos e Serviços de Terceiros 70.749,70 €

Impostos 263,95 €

Custos com Pessoal 543.821,36 €

Amortizações 53.163,61 €

Juros de Empréstimos/Serviços Bancários 1.093,48 €

Devolução de Dinheiro à Segurança Social 14.168,00 €

TOTAL 1.015.922,95 €

RESULTADO LÍQUIDO -27.293,70 €

MAPA SÍNTESE DAS RECEITAS E DESPESAS PARA 2014

RECEITA

DESPESA

 

 

 Este segundo ponto da Ordem de Trabalhos foi aprovado por unanimidade. 



  

3. APRECIAR E VOTAR O PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2014. 
 

1. Prosseguir a formação pós-laboral das funcionárias e quadros técnicos, no âmbito 
do Programa Operacional Potencial Humano (POPH) da QREN, nomeadamente 
Tipologia de Intervenção 2.3 – Formações Modelares Certificadas. Estas acções 
de formação têm por objectivo não só melhorar a qualidade dos serviços 
prestados aos utentes, mas também conseguir a Certificação da Qualidade, 
segundo o NP EN ISO 9001, adjudicada à empresa APCER. 
 

2. Continuar a avaliação do desempenho das funcionárias, que têm de atingir uma 
avaliação de desempenho de bom e efectivo serviço, condição imprescindível 
para mudar de escalão. Pretende-se com este incentivo, expresso nos próprios 
contratos de trabalho desde 1998, motivar as funcionárias para um trabalho de 
elevada qualidade. 
 

3. Prosseguir a Obra de Remodelação/Ampliação, já em curso, conforme projectos 
de arquitectura e especialidades, já aprovados, em Setembro último, pela Câmara 
Municipal de Nisa. 
 
Colocado à votação, este terceiro ponto da Ordem de Trabalhos foi aprovado 
por unanimidade. 

 
4. OUTROS ASSUNTOS. 

O Presidente da Mesa informou todos os presentes que se vai realizar uma 
sessão da Assembleia, para eleger os Corpos Sociais. Disse que os actuais não se 
podem candidatar, salvo se houver uma petição subscrita por alguns Sócios, para a 
continuação dos Órgãos Sociais em funções. 

 
 

Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada e Sessão, eram vinte 
horas, da qual se lavrou a presente acta, que vai assinada pelo Presidente da 
Mesa e pelos Secretários. 

 
O Presidente da Mesa, 

 
             ______________________________________ 

     (Dr. Manuel Vieira Luís) 
 

O 1.º Secretário, 
 

______________________________________ 
(Dr. António Pedro Silva Capela) 

 
 

O 2.º Secretário, 
 

_______________________________________ 
(José Crespo Constâncio) 


