Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

IPSS

ATA
Assembleia Geral Ordinária
Ata n.º 99
Data – 28-11-2021
Início – 15h30
Local – Beirã (Marvão), na Junta de Freguesia da Beirã
Termo – 16h16

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:
•
•

8 sócios, de acordo com folha de presenças em anexo.
Teresa Machado, contabilista da Associação

Ata da Assembleia Geral n.º 99

1 de 3

Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

IPSS
₪₪
ORDEM DO DIA
Ponto n.º

01

Leitura e Aprovação da Ata Anterior

Lida a ata 98 da Assembleia Geral de 27 de junho de 2021, foi colocada a votação.
Ata 98 aprovada com abstenções (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 próximo ano, bem como do seu Orçamento

Documentos previamente validados pelo Conselho Fiscal, conforme ata deste órgão. Foi lido o
parecer do conselho Fiscal.
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.
O principal problema é a falta de utentes. Para alem disso, as pensões dos utentes em média
são baixas o que provoca menores receitas do Centro de Dia e Apoio Domiciliário, pois o valor a
pagar é proporcional às reformas. As despesas com Covid continuam a ser uma despesa não
existente no passado e que infelizmente temos que continuar a ter por tempo indeterminado.
As comparticipações da UMDR e ULDM foram atualizadas em valores pequenos. Nas despesas
de eletricidade e gás, prevê-se uma redução devido ao projeto de instalação de equipamentos
de energias renováveis.
Os documentos previsionais foram colocados a votação.
Aprovado por unanimidade.
Ponto n.º

03

Assuntos Diversos

Presidente da mesa perguntou aos presentes se alguém tinha algum assunto. A direcção d’A
Anta pediu para referir um assunto que é a necessidade de abertura de uma conta caucionada
para ter uma maior disponibilidade de fundos na tesouraria e isto deve-se a atualmente, A Anta
ter a decorrer diversos projetos cofinanciados. Estes projetos pressupõem que a associação
tenha que efetuar o investimento e só depois de pagas as faturas, pede o reembolso dos
valores e esse reembolso não acontece com a celeridade desejada, tendo atualmente várias
rubricas a aguardar o reembolso dos pedidos de pagamento submetidos. Para que não existam
problemas pontuais de tesouraria e de forma que a instituição possa honrar todos os seus
compromissos financeiros, como sempre o fez, a direção propôs a contratualização de uma
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conta caucionada no valor de 60000€ a abrir no Credito Agrícola Norte Alentejano (Marvão). De
recordar que no passado a instituição já teve uma conta caucionada que encerrou por motivos
de não utilização, cenário que mudou devido aos diversos projetos em curso.
A abertura da conta caucionada foi aprovada por unanimidade.

₪₪

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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