SESSÃO ORDINÁRIA
DA
ASSEMBLEIA GERAL DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA
28/Março/2015
ACTA N.º 01/2015
Aos vinte e oito dias do mês de Março de dois mil e quinze, pelas dezasseis
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 2014.
3. Outros assuntos de interesse para a Instituição.
Como à hora marcada não se encontravam presentes os sócios suficientes
para dar início à Sessão, esta foi declarada iniciada uma hora depois, eram
dezassete horas, de acordo com o número um do artigo trigésimo primeiro dos
Estatutos.
Não esteve presente o 2.º Secretário da Mesa, José Crespo Constâncio,
tendo sido substituído, conforme os Estatutos, pela Prof.ª Alzira Trindade Pires
Evaristo.
1. INFORMAÇÕES:
A Mesa da Assembleia leu uma mensagem do Presidente da Direcção, que
não esteve presente, por motivo de doença, e que a seguir se transcreve:

“Antes de mais, quero desejar as maiores felicidades a todos os presentes
nesta Assembleia. Muito obrigado por terem vindo. Só com a colaboração e
participação de todos os associados, é possível manter viva esta Instituição que
deve orgulhar todos os Tolosenses e Amigos.
Infelizmente, não posso estar presente, porque estou muito doente, sem
possibilidades de minimamente me equilibrar. Estou esperançado que tudo isto
passe, após cirurgia já marcada.
O que todos os presentes quererão saber, e têm toda a razão, é como
estão as nossas finanças, agora que temos as obras concluídas.
 À empresa CCLagarto, Lda. – Portalegre, da obra orçamentada em
48.281,63€, pagámos 43.028,09€, faltando pagar 5.253, 54€.


À empresa Crespo & Parreira, Lda. – Tolosa, pagámos a totalidade dos
autos de medição, no valor de 283.677,66€. Estão incluídos alguns extras
solicitados pela Instituição, no valor de 2.958,89€. Falta pagar alguns
trabalhos não orçamentados, nomeadamente a pérgula, a preparação das
salas de estar para os utentes e instalação de esgotos das casas de banho
antigas.

 Do equipamento da cozinha, no valor de 14.098,26€, devemos apenas
2.049,13€.
 Para mais pormenorização, aconselhamos os associados a consultarem as
actas das reuniões de Direcção, publicadas no nosso sítio na internet
www.cstolosa.pt.”
2. APRECIAR E VOTAR O RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA
DE 2014:
Todos os sócios presentes foram devidamente informados do conteúdo dos
documentos constantes no Relatório e Conta de Gerência de 2014. A
apresentação dos documentos foi feita pelo Presidente da Mesa e projectados
em PowerPoint, tendo respondido 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
IMPORTÂNCIA

RUBRICA

461.946,90 €

Mensalidade dos Utentes
Serviços Sociais (Medicamentos, fraldas, outros)

5.591,73 €

Acordos Segurança Social

411.258,71 €

Outros Subsídios

37.077,29 €

Máquina de Café e outros

8.024,03 €

Quotizações de Sócios

3.615,00 €

Juros de Conta a Prazo

2.737,50 €
0,00 €

Restituição de Impostos
Subsídios para Investimento (Amortizações)

10.240,56 €

Donativos

27.018,70 €
TOTAL

967.510,42 €

DESPESA
Géneros Alimentares

181.656,99 €

Electricidade, Combustíveis e Água

48.039,02 €

Material de Escritório

2.886,48 €

Seguros

3.413,52 €

Avenças

16.227,77 €

Reparações

15.060,83 €

Higiene e Limpeza

29.185,40 €
176,40 €

Encargos de Saúde com Utentes
Diversos Fornecimentos de Serviços de Terceiros

62.620,38 €
70,47 €

Impostos

560.399,12 €

Custos com Pessoal

67.274,18 €

Depreciações

4.716,68 €

Juros de Empréstimos/Serviços Bancários

20.027,72 €

Diversos Custos e Perdas Extraordinárias
TOTAL

1.011.754,96 €

RESULTADO LÍQUIDO

-44.244,54 €

Ouvido o parecer do Conselho Fiscal, o Presidente da Mesa colocou à
votação o mesmo e as contas de 2014, tendo as mesmas sido aprovadas por
maioria, com uma abstenção.
3. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A INSTITUIÇÃO:
 Posse do Secretário da Direcção - Foi dado conhecimento à Assembleia
do pedido de suspensão de funções do Secretário da Direcção, António
José Correia Cordeiro Metela, com efeitos de 07/Março/2015 até
31/Março/2015.
Conforme os Estatutos, foi convidado o 1.º Suplente, João Manuel
Constâncio, que declinou o convite, devido a ocupações na Junta de
Freguesia. Foi convidado o 2.º Suplente, Carlos António Pires Parreira, que
declinou o convite, porque tem negócios com o Centro Social.
Finalmente, tomou posse o 3.º Suplente, Armando Manuel Maria Vieira
Luís, que passa, desde a presente data, a integrar a Direcção do Centro
Social de Tolosa.
 Sala de Fisioterapia – Deu-se conhecimento à Assembleia da breve
instalação de um Serviço de Fisioterapia, na sala já destinada para o efeito
no novo edifício, mediante uma parceria com a empresa de cuidados de
saúde, NISA SÃ, Lda., que tem profissionais devidamente qualificados.
Esta prestação de serviço destina-se não só aos utentes do Centro Social,
mas também à população em geral.
 Novos Estatutos – Devido à nova legislação entrada em vigor, os
Estatutos das IPSS sofreram significativas alterações, pelo que têm de
ser aprovados, pela maioria dos sócios, em efectividade de funções. Assim,
a Direcção irá enviar uma carta a todos os sócios com quotizações em
atraso para as regularizar, se desejarem continuar a ser sócios do Centro
Social de Tolosa.
 Festas de São Pedro – As Festas de São Pedro vão realizar-se este ano,
no fim de semana de 20 de Junho, ou no dia 4 de Julho, realizando-se no
dia 3 de Julho, sexta-feira, uma Tourada à vara larga, com a participação
graciosa dos Forcados Amadores de Portalegre.

 Intervenção final do 1º Secretário da Mesa:
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer umas breves palavras, sobre a
vida da nossa Instituição e sobre a forma como a mesma é vista, por quem cá trabalha,
e por quem nos vê de fora. Não pretendo ser a voz da consciência de seja quem for,
mas acho que se justifica dizer estas breves palavras.
Como é do conhecimento de todos, a nossa Instituição tem crescido. De várias formas,
nomeadamente:
 No número de utentes;
 Nas valências disponibilizadas à população de Tolosa;
 Nas Instalações;
 No número de funcionárias;
 Na estrutura organizacional;
..e com este crescimento, cresceram naturalmente os problemas inerentes à sua
gestão.
A ninguém, mas a ninguém mesmo, esta realidade é alheia.
Gerir nos dias de hoje o Centro Social de Tolosa, nada tem a ver com o que era no
início. E uma coisa vos podemos assegurar: Não é fácil! Não é fácil!
Apenas com muito esforço, dedicação, empenho e disponibilidade, se consegue todos
os dias assegurar a qualidade e o bem-estar dos nossos utentes, que são a razão da
nossa existência, e merecem o nosso melhor. Não nos podemos esquecer que eles
deram o que de mais valioso se tem para que nós possamos hoje aqui estar: uma vida.
Diariamente surgem problemas resultantes do exercício das diversas atividades que o
Centro Social leva a cabo.
E muito se comenta este tipo de problemas, fora, e dentro da Instituição.
E tantas vezes sem conhecimento de causa. De forma gratuita.
Gostaríamos aqui de apelar aos nossos Estatutos, lembrar a todos que, e como reza o
art.º 12º, os Associados têm direito de “tomar parte nas atividades da Associação,
cooperando e empenhando-se no seu prestígio”.
Portanto cabe-nos a nós todos, e a cada um, zelar pela Instituição, e ao fazê-lo ajudala a evoluir e a melhorar o seu desempenho.
Temos de ser mais atuantes e menos passivos, sobretudo quando essa passividade se
reflete em conversas ou opiniões que nada têm a ver com a realidade.
A gestão desta casa é transparente e está acessível a todos, pelo que continuo a
acreditar fortemente, de forma convicta, disponível e empenhada no lema da nossa
Instituição: “hoje por vós……amanhã por nós”.
Obrigado

Por não haver mais assuntos a tratar, foi a sessão encerrada, eram dezanove
horas, 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,
_________________________________
(Prof.ª Alzira Trindade Pires Evaristo)

