Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

IPSS

ATA EM MINUTA
Assembleia Geral Ordinária
Ata n.º 98
Data – 20-06-2021
Início – 15h30
Local – Beirã (Marvão), no Centro Comunitário da Beirã
Termo – 16h37

Mesa de Assembleia:
Presidente

Nelson Freire da Silva

1º Secretário

Carla Sofia Ferreira Nunes

2º Secretário

Aureliano Monteiro Videira

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 97 da Assembleia Geral de 27 de junho de 2021, foi colocada a votação.
Ata 97 aprovada com por maioria (as abstenções foram por não terem estado presente na refira
AG).

Ponto n.º

02

Apresentação, Apreciação e Votação do Programa de Exploração
Previsional para o ano de 2021, bem como do seu Orçamento

A assembleia para apresentação, apreciação e votação dos documentos deste ponto esteve
agendada para 29 de novembro de 2020, mas, devido ao agravamento da situação
epidemiológica em relação ao Covid-19, foi adiada em 26 de novembro, de acordo com
documento na altura publicado na página da instituição e divulgado nos locais habituais.
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 solicitado aos contabilistas para a apresentação e explicação minuciosa dos respetivos
documentos.
Os aumentos dos acordos foram mínimos (cêntimos).
A estimativa em relação ao centro de dia, claro que não vai ser cumprida, pois o centro de dia
neste momento ainda não se encontra em funcionamento.
Estima-se um apoio do município na ordem dos 20000€.
Prevê-se uma significativa nos gastos com Limpeza, Higiene e Conforto (devido ao abrandar da
pandemia).
Quanto à energia, também se prevê a redução dos custos com Energia, devido aos projetos em
curso de otimização energética (biomassa e painéis fotovoltaicos).
Quanto a Gastos com Pessoal, prevê-se um aumento, pois o salário mínimo aumentou e porque
o CLDS no ano anterior apenas funcionou poe 7 meses e 2m 2021 serão 12.
Foi lido o parecer do conselho Fiscal.
Os documentos previsionais foram colocados a votação.

Ponto n.º

03

Aprovação do Relatório de Contas do Exercício do Ano de 2020
e do parecer final do Conselho Fiscal
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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 solicitado aos contabilistas para a apresentação e explicação minuciosa dos respetivos
documentos.
Na globalidade os rendimentos aumentaram em 28280,54€. Nos rendimentos do apoio
domiciliário houve uma grande redução devido à redução de utentes. Os rendimentos da UMDR
teve variação positiva, devido ao valor que é cobrado ao utente.
Nos rendimentos a rubrica Covid19, tem haver com o apoio da Segurança Social para os
funcionários que ficaram em casa com os filhos e que a Seg. Social suportou parte do
vencimento, reembolsando as entidades. O subsídio da JF Beirã de 2019, foi pago só em 2020 e
entrou na rubrica Donativos (1000€).
Quanto aos Gastos, tivemos um acréscimo de 19544,84€. Os gastos com Pessoal aumentaram,
principalmente devido às 3 novas pessoas da nova valência e do aumento do salário mínimo.
Nos resultados globais, o resultado líquido do período é de -126416,55€.
A situação patrimonial é positiva.
Foi lido o parecer do conselho Fiscal.
O relatório de contas foi colocado a votação.
Aprovado por unanimidade.

Ponto n.º

04

Assuntos Diversos

Presidente da mesa perguntou aos presentes se alguém tinha algum assunto.
Presidente da Direção e Diretora Técnica pediram a palavra para abordarem 2 assuntos.
Presidente da Direção, referiu que o ano foi atípico, inclusive decréscimo de utentes, devido a
quarentenas e outros fatores. Os valores são um pouco abaixo do que gostaríamos, mas
acreditámos que com a regularização da situação em relação ao COVID as despesas diminuam.
Em relação ao projeto da eficiência energética, recebemos a aprovação e irão instalar a central
de biomassa para aquecimento de águas e a instalação de painéis fotovoltaicos. Esta é a área
que necessitamos de otimizar, pois as receitas não se conseguem aumentar.
Diretora Técnica, explicou que existe uma medida nova, que tem haver com a entrada dos
utentes, que demoram a entrar devido a restrições de testes, quarentenas e etc. O estado
comprometeu-se a financiar as taxas de ocupação abaixo de 85%, mas que ainda não foi nada
recebido. Esperemos que seja cumprido pelo estado (esta informação foi recebida por email).
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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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