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ATAS
ATA N" 50

Folha

Aos vinte e nove dias do mês de Maio de dois mil dezassete pelas dezoito horas e
trinta minutos reuniram nas instalações, os membros da Direção do centro social

-

do Tourigo

lnstituiçáo Particular de solidariedade social e a diretora técnica e

encarregado, com a seguinie ordem de trabalho:
Ponto único: Reconstituição de Direçâo por falecimento do Tesoureiro, Sr. António
da Costa Ventura;------

A Presidente de Direção, deu início à reunião explicando que a mesma se realiza
em virtude da recomposição de dìreção, devido ao falecimento do Tesoureiro, Sr.
António da Costa Ventura, que será substituído pela primeira suplente da Direção,
Dra. Joana Henriques Costa, cumprindo o definido nos estatutos do artigo 34o, no 2,

Seção lll da Direção.

Foi apresentada a votação a proposta de reconstituição da Direção, que passa a
ter a seguinte constituição: Presidente - Paula cristina da costa Ventura; VicePresidente

-

Maria da conceição Matos Ferreira de Almeida; secretário - José
Manuel ïourigo de Lemos; Tesoureira - Joana Henriques Costa; Vogal. Ana
Henriques Costa.

Foi aprovada por unanimidade a proposta de reconstituição da Direçâo, e desta
alteraçáo será dado conhecimento, via carta registada com aviso de receçâo, ao

sr.

Presidente da Assembleia Geral da lnstituiçâo

e

entidades tutelares, assim

como será divulgada a nova constituiçáo da Direção do centro social do Tourigo IPSS no site e na página de Facebook da Instituição.

Na sequência da reconstituição da Direção, procedeu-se ainda à alteração dos
responsáveis pelas assinaturas dos documenios bancários e outros, em
cumprimento ao definÍdo no artigo 42o dos Estatutos, que passamos a

citar:------*

"1. Para obrigar a Associação são necessárias e bastantes as

assinaturas,

conjuntas de quaisquer dos três membros da Direção, ou as assinaturas, conjuntas
do Presidente e do Tesourerro.

2. Nas

operações financeiras são obrigaiórias as assinaturas conjuntas do

Presidente e do Tesoureiro.
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3. Nos atos de mero expediente bastará a assinatura de qualquer membro

da

Direção."

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que depois de lida e aprovada será por mim assinada e pelos
restantes membros da direção.
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