Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

IPSS

ATA EM MINUTA
Assembleia Geral Ordinária
Ata n.º 97
Data – 27-06-2020
Início – 18h20
Local – Beirã (Marvão), no Centro Comunitário da Beirã
Termo – 19h25

Mesa de Assembleia:
Presidente

Nelson Freire da Silva

1º Secretário

Américo José Guilhens Sêco em substituição de Carla Sofia Ferreira
Nunes (*)

2º Secretário

Aureliano Monteiro Videira
(*) de acordo com o ponto 3 do artigo 46.º dos estatutos da
associação

Presenças:
•
•

16 sócios, de acordo com folha de presenças em anexo.
Teresa Machado, contabilista da Associação
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ORDEM DO DIA
Ponto n.º

01

Leitura e Aprovação da Ata Anterior

Lida a ata 94 da Assembleia Geral de 24 de novembro de 2019, foi colocada a votação.
Lida a ata 95 da Assembleia Geral Eleitoral de 24 de novembro de 2019, foi colocada a votação.
Ata 94 aprovada com uma abstenção (por não ter estado presente na refira AG).
Ata 95 aprovada com uma abstenção (por não ter estado presente na refira AG Eleitoral).

Ponto n.º

02

Aprovação do Relatório de Contas do Exercício do Ano de 2018
e do parecer final do Conselho Fiscal

Documentos previamente validados pelo Conselho Fiscal, conforme ata deste órgão. Os
documentos estão em anexo à presente ata e foram distribuídos aos sócios presentes.
Foi lido o parecer do conselho Fiscal.
Foi solicitado aos contabilistas para a apresentação e explicação minuciosa dos respetivos
documentos. A comparação da decomposição das contas de 2018 para 2019 pode ser difícil pois
a contabilidade mudou e alguns critérios podem ter sido alterados.
Os rendimentos totais tiveram uma variação positiva de 16.224,90€.
As comparticipações e subsídios aumentaram em 25.962,51€.
Os Gastos tiveram um aumento de 79.307,75€. No Fornecimento houve uma redução de cerca
de 78000€ de conversão de prestação de serviços de enfermagem em gastos com pessoal
(contratação de enfermeiros). Os gastos com pessoal aumentaram também devido aos
aumentos devido ao aumento do salário mínimo nacional.
Na demonstração de resultados por valências, o resultado líquido (após depreciações) da
instituição em 2019 foi negativo e de 115.152,25€. A UMDR foi a única valência com resultado
positivo antes das depreciações.
Foi pedida a palavra pelo sr. José Manuel Baltazar, que deu os parabéns à Teresa Machado pelo
excelente trabalho, e referiu que a instituição de futuro, poderá ter algumas dificuldades de
tesouraria. Deverá de tentar reduzir pela via da despesa. Referiu ainda que a leitura da ata do
conselho fiscal foi lida inicialmente, antes da apresentação dos documentos, lapso que a mesa
assumiu e que questionou se queriam a leitura de novo, sendo referido pelos presentes que tal
não seria necessário.
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O presente da direção referiu que vão investir num projeto de eficiência energética de forma a
diminuir a despesa.
O relatório de contas foi colocado a votação.
Aprovado por unanimidade.

Ponto n.º

03

Primeira Alteração ao Orçamento de 2020

A alteração é apenas ao mapa de investimentos.
O valor previsto no sistema de painéis solares e microprodução de energia passou de 94.418,50€
para 141.871,98€.
Foi colocado a votação.
Aprovado por unanimidade.

Ponto n.º

04

Outros Assuntos

Presidente da mesa perguntou aos presentes se alguém tinha algum assunto.
Não existiram assuntos a abordar.

₪₪
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APÓS A ORDEM DO DIA
Aprovação da Ata em Minuta
Para que a ata tenha efeitos imediatos, foi pedido pelo presidente da mesa, que aprovassem um
voto de confiança para elaboração da Ata em Minuta.
Aprovado por unanimidade.

₪₪

O Presidente da Mesa da Assembleia

O 1º Secretário da Mesa da Assembleia

O 2º Secretário da Mesa da Assembleia
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