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ATA EM MINUTA 
 

Assembleia Geral Ordinária 

Ata n.º 101 

Data – 27-11-2022 

Início – 15h30 

Local – Beirã (Marvão), na Junta de Freguesia da Beirã 

Termo – 17h16 

 

 

Mesa de Assembleia: 

Presidente Nelson Freire da Silva 

1º Secretário Américo José Guilhens Sêco em substituição de Carla Sofia 

Ferreira Nunes (*) 

2º Secretário Helena Cristina Dias Pinadas em substituição de Aureliano 

Monteiro Videira (*) 

  

  

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

associação 

 

 

Presenças:  

• 15 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 100 da Assembleia Geral de 20 de março de 2022, foi colocada a votação. 

Ata 100 aprovada por maioria 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 projeto do CLDS irá funcionar até 31/05/2023. 

Não temos os acordos todos a serem utilizados (o que significa menos receita).  

Espera-se que o valor dos acordos venham a ser atualizador em 2023. 

Rendimentos da UMDR e ULDM, existe uma alteração dos valores protocolados e reflete um 

valor de rendimentos maior (em comparação a 2022). 

O cálculo dos Rendimentos para o Apoio Domiciliário e Centro de Dia foi efetuado tendo em 

conta os valores de 2022. 

Nos rendimentos, subsídios à UMDR e ULDM temos os valores atualizados e desta forma alguns 

aumentos em relação ao ano anterior. 

Quanto aos rendimentos e CLDS4G, os valores recebidos têm sido apenas de adiantamentos e 

não têm efetuado os pagamentos de acordo com os gastos. O valor no documento é o que 

esperamos, mas a manter-se o cenário atual, não saberemos se vai ser pago em 2023 (neste 

momento só temos valores pagos até março de 2022). 

Conta 61 (gastos e perdas), aumento muito significativo dos gastos com comida, causa da 

inflação e de algum aumento de utentes. 

Conta 62 (fornecimentos e serviços externos), aumento substancial dos honorários devido à 

diminuição de nr de funcionários devido a enfermeiros que deixaram de ser dos quadros e 

passaram a ser prestadores de serviços. Gastos com combustíveis aumentam. 

Conta 64 (gastos com pessoal), a previsão contempla o aumento do salário mínimo, mas prevê-

se ter menos cerda de 10 funcionários (enfermeiros, CLDS) e assim prevemos um valor  
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estimado inferior a 2022. 

Conta 64 (depreciação e amortização), desvalorizações de investimentos em bens efetuados no 

passado. 

Conta 69 (juros suportados), devido à conta caucionada 

De uma forma geral esperamos que o resultado seja 0 (os gastos e os rendimentos sejam 

equivalentes). Espera-se que a UMDR e ULDM tenham resultado positivo, principalmente devido 

a aumento de acordos e diminuição de gastos com pessoal. 

Investimentos Previstos (alguns deles já contratualizados ou em execução, como por exemplo a 

viatura elétrica e os Sistemas Painéis Solares e Microprodução de Energia) 

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, sendo que o 

Presidente da Direção pediu o uso da palavra.  

Presidente da direção, agradece a participação de todos na Feira da Castanha de Marvão e desta 

forma ter algum lucro, sendo que grande ajuda foi do trabalho e ofertas das colaboradoras para 

com a instituição. 

Iniciou-se a obra da Eficiência Energética da Unidade e foi um processo demorado, devido ao 

valor base do concurso ser inferior aos valores de mercado atuais e assim ficar descoberto. Teve 

que ser aumentada a verba para o projeto e refazer o projeto, pois os equipamentos já não 

estavam disponíveis em mercado. O projeto é financiado pelo Alentejo 2020 e iniciamos a obra 

no dia 21/11/2022. Troca de iluminação por led, Sistema AQS e Térmico, Sistema Fotovoltaico 

de Autoconsumo. Neste projeto estima-se uma redução de faturação na ordem dos 70% 

(estudo da ArianaTejo).  

Para fazer face a valores de tesouraria e a ter uma boa gestão da mesma, como sempre foi 

apanágio desta casa, pedimos autorização para contratualização de um empréstimo de 50.000€ 

a 6 meses e de autorização de aumento da conta caucionada atual para 150.000€. 

Para os projetos em curso necessitamos de um empréstimo de 150.000€, para poder efetuar o 

seu pagamento e de seguida efetuar o pedido de reembolso. 

Para os créditos, necessitamos da autorização, assim como para a hipoteca do edifício da 

unidade. 

A abertura do crédito e aumento da conta caucionada foi aprovada por unanimidade. 
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A hipoteca do imóvel da unidade (artigo 718 e inscrito na conservatória com o nr 0694) 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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