
Ata nº 

Aos vinte e sete dias do mês de Novembro de dois mil e dezasseis, 

realizou-se a Assembleia Geral Ordinária, com o ponto único: 

Apreciação e votação do Orçamento e Plano de Ação e Parecer do 

Conselho Fiscal para o ano de 2017, cumprindo assim o disposto no 

Art. 30 Ponto 2 alínea c) dos Estatutos.---------------------------------- 

Por não se encontrar cumprido o determinado no Art. 27 Ponto 3 dos 

Estatutos, composição da Mesa da Assembleia Geral, foram 

convidados os associados, no pleno gozo dos seus direitos, Srs. João 

Rodrigues e Henrique Tomás Marcelino Ruivo, para ocuparem o lugar 

respectivamente de Secretário e Vogal.---------------------------------- 

Estiveram presentes 45 associados, de acordo com o livro de 

presenças da Assembleia Geral.------------------------------------------ 

Ainda de acordo com o estabelecido no Art 32 Ponto 1 por não 

estarem presentes mais de metade dos associados com direito a 

voto, a Assembleia teve o seu início meia hora mais tarde.------------ 

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, em substituição do 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, abriu a sessão permitindo 

aos sócios presentes na Assembleia, meia hora para se manifestarem 

sobre assuntos de interesse da Associação.------------------------------ 

O Senhor António Duarte, perguntou porquê razão não é possível 

consumir bebidas na sala de convívio quando estão a jogar às cartas? 

Foi-lhe respondido pelo presidente da direção que é necessário 

manter o espaço limpo e a utilização de bebidas no mesmo, com o 

decorrer do tempo passaria a comprometer o espaço na sua higiene e 

limpeza. A D. Célia Marques do Conselho Fiscal, reforçou que tal não 

é aconselhável e sugeriu aos “jogadores”, quando desejarem tomar 

uma bebida devem levantar-se e dirigir-se ao bar, até para não se 

manterem muito tempo sentados. Deu como exemplo, o facto de se 

levantarem sempre que necessitam de usar a casa de banho, da 

mesma forma o podem fazer quando querem beber.------------------- 

Seguidamente foi dada a palavra à D. Rosa Vicente, que sugeriu que 

quem utiliza a sala de convívio deveria contribuir com um donativo 

para limpeza da sala, como faz o grupo dos Séniores que ali 

desenvolvem as suas atividades ás segundas feiras. Também é de 

opinião que não se devem servir bebidas na sala de convívio.--------- 



Foi dada a palavra ainda ao Senhor Armindo Bernardes que se referiu 

a algumas discordâncias que existem entre as pessoas que jogam na 

sala de convívio e que por vezes proferem alguns palavrões. O 

presidente da direção respondeu, lamentando que as pessoas utilizem 

de vez em quando uma linguagem menos própria mas que sobre isso 

nada pode fazer pois a educação cabe a cada um, pese embora o 

facto de quando está presente na sala de convívio alerta as pessoas 

para que tenham mais contenção com a sua linguagem.--------------- 

O Associado Senhor José Júlio, perguntou à direção, como é que é 

feito o controlo de compras e vendas do bar. O presidente respondeu 

para dizer que na realidade já se tinha colocado a possibilidade desse 

mesmo controlo, através de um programa de Gestão de Stocks, que 

foi sugerido no início pelo Senhor Carlos Batista, Secretário da 

direção, e que o mesmo é feito controlando as entradas e saídas. 

Quando se falou nesse assunto, o orçamento para a introdução do 

programa era caro e também estava em causa quem é que geria o 

referido programa. A decisão foi manter como estava e, 

naturalmente, ter confiança nas pessoas que trabalham no bar. De 

todo o modo ficou a promessa do presidente da direção de se voltar a 

este tema e pedir orçamento para se rever o assunto.------------------ 

Terminado o tempo dedicado a assuntos diversos, o Vice-Presidente 

da Mesa da Assembleia Geral, passou ao ponto da Ordem de 

Trabalhos: Apreciação e Votação do Orçamento e Plano de Ação e 

Parecer do Conselho Fiscal para o Ano de 2017.------------------------- 

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, passou a palavra ao 

presidente da direção, para dar as explicações que achasse 

convenientes sobre os documentos em análise.------------------------- 

O presidente da direção começou por referir as razões da necessidade 

e obrigação por sermos uma IPSS, de existir um Orçamento e Plano, 

o que já tinha feito no ano anterior, e quanto ao Orçamento trata-se 

de um documento de orientação financeira para 2017, tomando como 

base os valores apresentados nas contas até setembro de 2016 e 

outras variáveis conjunturais. Começou por falar nas despesas e 

realçou explicando alguns valores que tem maior influência nas 

contas gerais da associação, como por exemplo: Compras do bar, 

Serviços especializados, Conservação e Reparação, Combustíveis, 

Electricidade, Comunicações, Seguros e Gastos com pessoal. 

Acentuou que os Gastos com pessoal, atingem cerca de 45% das 

despesas totais da associação.-------------------------------------------- 



Nas Receitas as verbas que tem maior significado, como é natural, 

são as que resultam da prestação de serviços de Transporte de 

Doentes e Vendas do Café, que atingem 90% do total das receitas. 

Os restantes valores tem maior expressão nos Subsídios e Eventos, 

mas de reduzido significado no conjunto de todas as receitas, cerca 

de 10%.-------------------------------------------------------------------- 

O presidente informou ainda que as receitas dos Transportes de 

Doentes e do Café, tem vindo a cair com algum significado em 2016 

e que por isso o orçamento encontrado para 2017 é influenciado por 

essa queda de receitas.--------------------------------------------------- 

Informou também que o total das Receitas tem que ser suficiente 

para cobrir as despesas, ou seja os totais de Receitas e Despesas tem 

que estar equilibrados, o valor total das receitas orçamentadas para 

2017 tem que ser igual ao valor das despesas orçamentadas para 

2017, atingindo 109.285,00€, menos cerca de 5.000,00€ do que o 

orçamentado para 2016, que prevê um movimento financeiro de 

114,795,00€. -------------------------------------------------------------- 

Uma outra explicação que foi dada pelo presidente da direcção, e que 

tem alguma influência no valor do orçamento para 2017, é a perda 

do subsídio de cerca de 2.750,00€ da Câmara Municipal de Torres 

Vedras, pela cedência de espaço para as refeições dos alunos da 

escola. Foram montados 3 contentores no espaço da escola para os 

alunos tomarem as suas refeições e por isso o espaço que 

habitualmente lhes era destinado nas instalações da associação deixa 

de ser utilizado.------------------------------------------------------------ 

O presidente da direcção deixou bem vincado que o subsídio de 

10.000,00€ recebido da Câmara Municipal de Torres Vedras, e que foi 

como que um balão de oxigénio para a sobrevivência da associação, 

deve-se ao envolvimento dos Presidentes da Assembleia Geral e da 

direcção da nossa Associação e do empenhamento e manifesta 

vontade do ex-Presidente, Dr.º Carlos Miguel e do actual Presidente 

da Câmara, Dr.º Carlos Bernardes. Sem esse valor, neste momento a 

associação já não teria as suas portas abertas. A admissão de pessoal 

efectivo criou todo o problema financeiro que a associação ainda vive. 

Não havendo mais explicações ou informações a prestar pelo 

presidente da direcção à assembleia, sobre o orçamento, o Vice-

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, deu a palavra aos presentes 

para se manifestarem sobre este documento. Não ouve intervenções 



e por isso o Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, deu a 

palavra ao presidente da direcção para prestar informações e dar 

esclarecimentos à assembleia sobre o Plano de Actividades. De forma 

resumida leu o conjunto de actividades previstas para realizar 

durante o ano de 2017, referindo que as mesmas podem sofrer 

alterações.----------------------------------------------------------------- 

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, deu a palavra aos 

associados presentes para, querendo, se manifestarem sobre o 

mesmo. Ninguém manifestou interesse em intervir.-------------------- 

Explicados os documentos em análise, Orçamento e Plano de 

actividades para o ano de 2017, o Vice-Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral convidou o Senhor Presidente do Conselho Fiscal, 

para ler à Assembleia o Parecer do Conselho Fiscal sobre os dois 

documentos.--------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, leu o referido 

documento, dando parecer favorável aos documentos elaborados, 

Orçamento e Plano de Actividades para o ano de 2017. ---------------- 

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, pôs à votação dos 

associados presentes na Assembleia Geral os documentos 

Orçamento, Plano de Actividades e Parecer do Conselho Fiscal, que 

tiveram a sua aprovação sem votos contra, sem abstenções, portanto 

votados favoravelmente por unanimidade.------------------------------- 

Terminada a votação, o Vice-Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral, deu por concluída a Assembleia Geral ás dezassete horas e 

cinco minutos.------------------------------------------------------------- 

O Presidente de Mesa da Assembleia 
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