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Minuta da  ATA nº 37 
 

Aos dezanove dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas vinte uma horas e trinta minutos, 
reuniram-se no salão Paroquial de Mansores, em Assembleia Geral os/as sócios/as do Centro Social 
Santa Cristina de Mansores, com a presença de dezanove sócios. 

O presidente da Assembleia, deu algumas informações sobre os motivos do adiamento da 
reunião assim como a sua realização no mês de junho. 

Após esta informação, procedeu-se à leitura da ata da última assembleia. 
De seguida, o presidente da Assembleia apresentou a ordem de trabalhos:  
Ponto um: Informação sobre a atividade do Centro; 
Ponto dois: Alteração aos estatutos; 
Ponto três: Apresentação, discussão e votação do relatório e contas de 2019; 
Ponto quatro: Outros assuntos de interesse. 

Em relação ao ponto número um da ordem de trabalhos, o presidente da Direção, o Sr. Jorge 
Oliveira, tomou a palavra para prestar informação sobre a atividade do Centro Social, 
nomeadamente o decorrer das atividades e as medidas tomadas durante o tempo de duração da 
crise sanitária. Foram ainda dadas as seguintes informações: 

- Vão ser implementadas medidas para que o Centro Social tenha mais utentes; que futuramente 
a instituição funcione ao fim de semana; foi pedido um orçamento para uma cobertura lateral para 
apoiar na entrada/saída dos utentes do centro de dia, e para uma cobertura para a entrada da 
creche.  

De seguida, o presidente da Assembleia apresentou o ponto número dois da ordem de trabalhos, 
alteração aos estatutos, tendo sido alterados e aprovados os artigos 23.º, nos pontos 2b); 4); 5) e 6) 
artigo 25º pontos 2) e 3), artigo 28.º nos pontos 1) e 2) e artigo 29.º nos pontos 1) e 2).  

 Todos os artigos dos estatutos encontram-se em anexo à ata da reunião. 
Em seguida foi debatido o ponto três” Apresentação, discussão e votação do relatório e contas de 
2019” tendo o mesmo sido apresentado pelo tesoureiro da instituição. Após algumas intervenções 
dos sócios e respetivos esclarecimentos pela direção, o Presidente da Assembleia levou o relatório 
de contas de dois mil e dezanove a votação o qual foi aprovado por unanimidade. O relatório de 
contas de dois mil e dezanove encontra-se anexo à ata para consulta. 

Por último o Presidente da Assembleia apresentou o ponto número quatro da ordem de 
trabalhos, outros assuntos de interesse, na qual alguns sócios interpelaram a direção sobre o 
funcionamento da instituição, tendo obtido resposta pelo presidente de direção. 

Sem outro assunto a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou a esta 
minuta e a respetiva ata. 
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