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Acta n." 59

Aos vinte e nove dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezanove, pelas
dezoito horas e trinta minutos, na sequência da convocatória efectuada pela Presidente da
Mesa da Assembleia Geral, de acordo com as normas legais e estatutárias em vigor, reuniram
em Assembleia Geral os associados da Obra Social de S. Martinho da Gândara, na sua sede
social, sita na Rua Quinta do Formal, 249, freguesia de S.Martinho da Gândara, concelho de
Oliveira de Azeméis, a qual foi presidida pela sua Presidente Maria Helena da Costa Ribeiro e
secretariada por mim Vera da Silva Tavares, com a seguinte

Ordem de trabalhos:
1- Leitura e aprovação da Acta da Assembleia Geral anterior.
2- Apreciação e votação do Plano de Actividades para 2020.
3- Apreciação e votação do Orçamento para 2020
4- Assuntos de interesse para a Obra Social.
5- Eleição dos Órgãos Sociais para o quadriénio 2020/2023

Tendo à hora marcada a Sr". Presidente verificado que não se encontrava presente o
número legal de associados para a Assembleia poder deliberar validamente, abriu a sessão,
em segunda convocatória, pelas dezanove horas, com a leitura da Acta da Assembleia Geral
anterior, a qual foi aprovada por unanimidade.

Aberta a sessão tomou a palavra a Sr" Vice- Presidente da Administração Alda Teorgas
para apresentar o Plano de Actividades para 2020 explicando que o projecto tem como tema
«Alimentos de todas as cores e sabores» e tinha as seguintes iniciativas: Janeiro-Sarilhos do
amarelo (5 anos); Dinamização do Diário de Boas Práticas Ambientais (crianças e idosos);
Dinamização do projeto: «Aprendo a brincar» (crianças e idosos); Dinamização da oficina de
Música (idosos);Dinamização da atividade: «Para o planeta ajudar, o dado vai lançar» (crianças
e idosos); Promoção da Oração Diária - dinamizado pelos casais convivas (idosos); Dia dos
Reis (crianças e idosos);Preparar o Carnaval (crianças e idosos); Dinamização do Clube + 65 (
janeiro a junho - idosos); Fevereiro - Preparar o Carnaval (continuação); Participação no
desfile de carnaval em Oliveira de Azeméis; Participação no desfile de Carnaval em S.
Martinho da Gândara; Dia dos Namorados (crianças e idosos); Março - Celebração do Dia do
Pai (crianças e idosos); Celebração do Dia da Mulher (idosos); Flores padrinhos (crianças);
Preparação do Dia Mundial da Terra (crianças e idosos); Dinamização da Semana Ecológica
(crianças e idososj.Abril- Realização da Via - Sacra (idosos); Comemoração do Dia de Ramos
(crianças e idosos); Kidzânia- passeio finalistas 5 anos e 4° ano, Comemoração do Dia Mundial
da Terra (crianças e idosos); Comemoração do Dia Mundial da Saúde (idosos); Comemoração
do Dia do Livro (criança e idosos); Maio- Celebração do Dia da Mãe (crianças e idosos);
Comemoração do Dia Internacional da.Reciclaqem (crianças e idosos); Comemoração do Dia
Internacional da Família (idosos e crianças); Junho- Dia Mundial da Criança (crianças e
idosos); Marchas de S. João (crianças e idosos); Comemoração do Dia Mundial do Ambiente
(crianças e idosos);Comemoração do 33° Aniversário da Obra Social (idosos e
crianças);Realizar festa AEC's; Realização do passeio final do ano ( pré- escolar); Julho- Ida à
piscina (crianças CATL); Ida à praia (crianças do Pré escolar e idosos);Realização da Festa
Final de Ano; Passeio Final (CATL); Passeio de verão (idosos); Agosto- Organização e
decoração das salas (crianças); Receção dos grupos nas salas (crianças); Realização de
visitas a parques de Lazer (idososLSetembro - Reunião de Pais;_Realização: da atividade
«Abertura do Ano Letivo»; Passeio Interinstitucional à Nossa Senhora da Saúde (idosos);
Outubro- Comemoração do Dia Internacional do Idoso (crianças e idosos);Comemoração do
dia das bruxas (idosos e crianças); Comemoração do Dia Mundial da Alimentação (idosos e
crianças); Final do Torneio de Dominó (idosos);Atividade Interinstitucional «Dar vida à música»
(idosos); Passeio a Fátima; Novembro- Magusto de S. Martinho (idosos e crianças);
Celebração do Dia Mundial do Pijama em família; Preparação da atividade «Natal em família»;
Comemoração do Dia Nacional do Mar; Preparação da decoração de natal .. em .frente à
farmácia; Realização de Avaliações Psicoqeriatriâs": Dezembro- Atividade « NatéÍl ern'família»:
A chegada do Pai Natal (crianças e idosos); Encontro de Natal (idososl.Dinamizaçào jantar e
dormida- finalistas catl e pré; Preparação do Dia dos Reis; Realização de Avaliações
Psicogeriatrias.
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Após alguns esclarecimentos e troca de impressões sobre o Plano de Actividades, que Alda
Teorgas e Ana Margarida Miranda foram esclarecendo, posto a votação foi o Plano aprovado
por unanimidade.

Passou-se ao terceiro ponto da ordem de trabalhos e, após a leitura do Relatório e Parecer
do Conselho Fiscal, lIídio lopes referiu que, conforme se podia verificar pelos documentos
apresentados à Assembleia, as receitas e despesas para o próximo ano eram estimadas em
980.014,00 €, o que revelava um ligeiro acréscimo de 16.337,00 € em relação ao ano anterior,
sendo as receitas previstas dos utentes de 246.700,00 €, do CDSS 484.054,00 € e de outros
rendimentos 249.260,00€. Quanto às despesas, 598.174,00 € destinam-se a custos com
pessoal, 92.400,00 € a fornecimentos e serviços externos, 92.000,00 € para géneros
alimentícios e 192.940,00 € para outros gastos e perdas, sendo o valor de 4.500,00 € para
investimento em bens móveis e imóveis de uma candidatura ao programa NORTE 2020-
EQUIPAMENTOS SaCIAS a que nos candidatamos e foi aprovada.

No orçamento do ano que vem estão incluídas receitas e despesas com o ClDS 3G no
valor de 100.000,00 €, uma vez que de momento ainda não sabemos ao certo a discriminação
de valores o projecto é financiado pelo paios.

Foram sendo dadas diversas explicações às questões levantadas e dados todos os
esclarecimentos, após o que foi o orçamento posto à votação tendo sido aprovado por
unanimidade

Passou-se ao quarto ponto da Ordem de Trabalhos ,tendo Manuel Cravo referido que a
Obra Social tem andado desaparecida dos jornais e quanto ao aumento dos custos da
alimentação convém ter em atenção onde se compra, o que foi subscrito por lIidio lopes.
Celina Costa falou na alteração das ementas de modo a de vez em quando as refeições serem
à base de sopa e fruta e Helena Ribeiro que era altura de mudar de mentalidade quanto à
alimentação.

Passou-se então ao quinto ponto da Ordem de Trabalhos, tendo sido apresentada pela
Administração uma lista concorrente às eleições, para os Órgãos Sociais para o quadriénio
2020/2023, que tinha a seguinte composição:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente - Celina Maria Simões Dias da Costa

1°Secretário - José António da Silva Pinto
2° Secretário - Vera Lúcia da Silva Tavares

ADMINISTRAÇÃO
Presidente - António Arlindo dos Santos Gomes
Vice - Presidente - Alda Maria Catelas Teorgas
Secretário - António Manuel leite Marques da Silva
Tesoureiro - lIídio Barbosa lopes
Vogal - Manuel Cravo da Costa e Silva
Suplente- Teresa Susana Silva Pereira

CONSELHO FISCAL
Presidente - Pedro Filipe Azevedo Henriques

Vogal -Ana Margarida Castro Miranda
Vogal- Teresa Ascensão Gomes Valente de Oliveirá

Posta à votação foi a lista aprovada por unanimidade.
Passou-se ao quinto ponto da Ordem de Trabalhos tendo, Maria Helena da Costa

Ribeiros Presidente cessante da Mesa da Assembleia Geral, agradecido a colaboração que
todos lhe tinham dado e que se encontrava ao dispor para o que fosse conveniente. Arlindo
Gomes agradeceu também a colaboração que António Dias tinha dado à Obra Social nestes
anos e ainda de Álvaro de Oliveira Costa e Silva: que agora deixou de fazer parte dos Órgãos
Sociais. -

E, por nada mais haver a tratar foi a Assembleia encerrada, e esta acta elaborada, a qual,
por corresponder à verdade, vai ser ass~nada pelos element9s que comp~seram a Mesa.
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