
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÀO GERALDO DE CARRAPATAS’

Ata N°4

No dia quatro de julho de dois mil e vinte, pelas doze horas e trinta minutos,

reuniram nas instalações da Casa das Eiras Juventude & Artes, em Macedo de

Cavaleiros, os

corpos sociais desta Instituição, estando presentes todos os membros da Direção,

Eduardo Alexandre Esteves Novo, Fernanda Cristina Ramos Morgado da Cruz e

Quintino Manuel Angélico e do Conselho Fiscal presente o Presidente Armando Luís

Carrazedo, a Diretora Técnica Susana Branquinho e a assessora da Diretora Técnica

Susana Magalhães, da empresa de Contabilidade SERVICONTA, com sede em

Chaves, os economistas António Borges e Rui Vaz . O Presidente da Direção deu

início à reunião pelas doze horas e trinta e cinco minutos, a fim de deliberarem sobre

as matéria constantes na seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único-Apresentação, discussão e aprovação do relatório de atividades e

contas referente ao exercício de dois mil e dezanove.

Iniciando os trabalhos no ponto único da ordem de trabalhos, o Presidente da

Direção, Eduardo Novo, fez uma análise genérica da atividade da instituição. Passou

a palavra ao Economista da Instituição a fim de proceder à apresentação do relatório

e contas do exercício, bem como da análise económica financeira do Centro Social.--

Os restantes membros da Direção solicitaram alguns esclarecimentos, que de

imediato foram efetuados e após análise deste ponto deliberaram aprovar o relatório

e contas, demonstrando um resultado de -5.248,74 ouros (cinco mil, duzentos e

quarenta e oito euros e setenta e quatro cêntimos), na conta de resultados

Transitados, do Centro Social Paroquial de São Geraldo de Carrapatas. Este resultado

é o reflexo da atualização e legalização, dos últimos cinco anos, em relação aos

vencimentos das funcionárias e à estagnação das mensalidades pagas pelos utentes,

desde há quatro anos.

Tomando a palavra o Presidente dirigiu palavras de estímulo e agradecimento a

todos os colaboradores internos, externos e voluntariado do Centro Social Paroquial

de São Geraldo de Carrapatas.



Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e

aprovada, vais ser assinada pelos membros presentes, após o que se deu por

encerrada a sessão.

O Presidente:

A Secretária:

O Tesoureiro:


