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Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte .horas, conforme
convocatóría, reuniram em Assembleía Geral, os sócios do Centro Social do Tourigo
- lnstítuição
Particular de Solidaríedade Social, na sua sede, sita na rua do Calvário, número cento e dezanove em
Tourígo.

Como à hora marcada a Assembleia não tinha o número de sócios sufícíentes, reuniu meia hora maís
tarde, com o número de sócíos presentes e com a seguinte ordem de trabalhos:
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Ponto 1 - Discutir e votar o Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2018.
Ponto 2 * Parecer do Conselho Físcal.
Ponto 3 - Outros assuntos de interesse para o Centro Social do Tourigo

-

IPSS.

Devído à ausêncía justifícada do Presidente da Assembleia Geral, colocou-se à votação dos sócios a
eleíção como presidente desta Assembleia Geral, o sócio Roberto Carlos Ventura Rodrigues. O nome foí
aprovado por unanimídade.

Deste modo, a abertura da sessão foí presidida pelo Roberto Carlos Ventura Rodrigues, que leu a
convocatóría e colocou à votação dos presentes o nome da sócia Ana Henríques da Costa para
secretaríar esta sessão. O nome foi aprovado por unanimídade.
O Presídente da Assembleia Geral pediu à secretária, Ana Henriques da Costa, que lesse a ata da reunião

anteríor.

A seguir o Presídente da Assembleia passou a palavra à Presidente da Direção, paula Ventura, para
apresentação do ponto um - DiscutÍr e votar o Orçamento e o Plano de Atívídades para o ano dp 201_g.

a

A Presidente da Direção apresentou a Avaliação do Plano de Atividades do ano ZATT,falou sobre os
serviços prestados pela lnstituição - Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Apoio à lnfância
e
outros Apoios Sociaís, e a sua divulgação. Nos outros Apoios sociais realçou a parceria com o Banco
Alimentar, apoiando vínte e uma pessoas, e a candídatura ao Programa para Carenciados que irá prestar
um apoío a quarenta e uma pessoas, em diferentes freguesías do concelho de Tondela.
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Presidente da Direção referiu que as ativÍdades perspetivadas para

Z}IT foram na maioria

concretízadas, dando especial atenção aos eventos que ainda estão para realizar até âo
fínal do ano,
convidando todos os presentes.

Quanto à dívulgação, renovou-se o site, atualizações e inserções na página do Facebook, mantendo uma
relação próxima com a rádio Emissora das Beíras e os jornaís locais Jornal de Tondela e Folha
de
Tondela, página da CNIS, entre outrãs
Foí lida a avalíação das perspetivas planeadas pãra 7a17, e também o que a Direção prevê
realizar no
ano de 20L8.

A Presidente referiu que a candidatura ao Portugal 2020 ainda não se concretizou, por não terem aberto
as candidaturas, conforme informação no Plano de Atívidades dísponíbilizado aos sócíos no site da
instituição. Referiu que estão a ser feítas reuniões com as entidades competentes, para obtenção de
pareceres ao projeto.
Dando continuidade ao ponto número um, a Presidente da Direção apresentou o plana de Atívidades
para o ano de 20L8, com a informação sobre a constituição da direção, do quadro
de pessoal e

colaboradores externos, recursos materiais, equipamentos
parcerías atualmente existentes para cada resposta social.

e transportes. Foram referidas todas

as

A Presidente referiu as atívidâdes a desenvolver para o ano de 2018, no Servíço de Apoío Domicilíário,
no Centro de Dia, no Apoío à lnfância e Outros Apoíos Sociais, passando a citar os objetivos a atingir em
cada uma delas, instrumentos de avaliação, documento dÍsponível no site da instítuíção.
De seguida, apresentou o Orçamento para o ano de 201g.

O Orçamento perspetivado para 2018 apresentâ um total de gastos e perdas no valor de duzentos e
treze mí|, novecentos e oitenta oito euros e vínte e nove cêntimos, suportados por um total de
rendimentos e ganftos no valor de duzentos e catorze mil, vinte três euros e catorze cêntimos o que
perfaz um resultado líquído posÍtivo de trinta e quatro euros e oitenta e cínco cêntimos.
Após a apresentação do Orçamento e do Plano de Atívidades, estes foram colocados à discussão e
votação dos sócios presentes pelo PresÍdente da Assembleia. O Orçamento e o Plano de Atívidades pãra
o ano de 2018 foram aprovados por unanímidade.
Relativamente ao ponto número doís, o Presidente da Assembleía Geral passou a palavra ao Conselho
Fiscal, para dar o seu Parecer, que foí lido pela secretária Ana Henriques da Costa, por ausêncía
justíficada da Presidente do Órgão, Lúcía Cristína de Matos Augusto.

De seguida, passou-se ao ponto três, tendo a Presídente da Direção salientado a importâncía da
participação dos sócios e da comunidade nas atividades da instituição, para que com os valores
angariados a instituíção possa garantír alguma sustentabílidade. Referiu também a Ímportância de
sensibilizar todas as pessoas que são sócios(as) para as Assembleias Geraís e pagamento de quotas.
A minuta foi lida pela secretária e aprovada por unanímídade.

Nada maÍs havendo a tratar, o senhor presídente da assembleia geral deu por encerrada a sessão, tendo
sído lavrada â presente"âta, a qual vaí ser assinada pelos competentes membros da mesa da assembleia.
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