
Ata da Assembleia Geral da APDL 

Ao vigésimo sexto dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, na sua sede sita 

na Avenida das Portelas, nº 127, Lagares, reuniu a Assembleia Geral em sessão 

ordinária ao abrigo do artigo 31 º, dos Estatutos da Associação para o 

De se nvo lvi mento de Lagares.-----------------------------------------------------------------------

Co m a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------

----- 1 ° Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; ---------------------

----- 2° Discussão e votação da Conta de Gerência do ano 2021 e, parecer do 

C o n se I h o F isca 1 ; --------------------------------------------------------------------------------------

-----30 Discussão e votação ao apoio a dar pela APDL aos refugiados da 

Guerra da Ucrânia;-----------------------------------------------------------------------------------

----- 4° Informação aos sócios, acerca do desenvolvimento dos novos projetos 

a implementar; -----------------------------------------------------------------------------------------

----- 5° Informação pelo Presidente da Direção, do trabalho realizado pela 

Associação desde a última Assembleia Geral; -------------------------------------------

----- 6° Outros assuntos de interesse para os sócios e ou associação.-----------

Depois de aberta a sessão, quando eram cerca das quinze horas e trinta minutos, 

meia hora mais tarde por não estarem reunidas as condições estatutárias, deu-se 

início à reunião.------------------------------------ . --------------------------------------------------

----- O Sr. Presidente da Assembleia informou que a Sr.ª Secretária não estava 

presente por motivos pessoais e por essa razão convidou-se a Sócia Teima Felícia 

Barbosa Lopes para assumir a função de 2ª Secretária e, que o Sr. Presidente do 

Conselho Fiscal também não estaria presente. O Sr. Presidente da Assembleia deu 

as boas vindas a os presentes. --------------------------------------------------------------------

-----1 ° Leitura discussão e votação da ata da reunião anterior; ----------------------

0 Sr. Presidente da Assembleia, solicitou que à Sr.ª Secretária lesse a ata da 

reunião anterior, não carecendo de votação uma vez que foi aprovada em minuta. 
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_____ 2° Discussão e votação da Conta de Gerência do ano 2021 e, parecer do 

Co nse I ho F isca 1 ;------------------------------------------------------------------------------------

----- O Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Direção 

que começou por dar as boas vindas aos presentes e informou que o Sr. Vice 

Presidente da Direção não está presente por motivos profissionais. O Sr. 

Presidente da Direção apresentou as várias rubricas que compõem as receitas da 

conta de gerência de 2021 perfazendo um total de 1 000 944,55€ (um milhão 

novecentos e noventa e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos e as 

despesas no montante de 1 007 653,21€ (um milhão e sete mil seiscentos e 

cinquenta e três euros e vinte e um cêntimo), ou seja com um saldo negativo de 6 

708,66€ (seis mil setecentos e oito euros e sessenta e seis cêntimos), salientou 

ainda que o resultado liquido contabilístico é negativo por via das amortizações. O 

Sr. Presidente da Direção disponibilizou-se para esclarecer alguma dúvida relativa 

às contas de gerência, não havendo inscrições para tal. --------------------------------

----0 Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra à Sr.ª Secretária do conselho 

fiscal, que procedeu à leitura do parecer do conselho fiscal, sendo que o balancete 

e a demonstração dos resultados refletem um valor negativo. Face ao exposto o 

Conselho Fiscal dá parecer favorável à conta de gerência do exercício. Foi posto 

à votação, o relatório de Contas do Exercício do ano de dois mil e vinte e um e o 

parecer do conselho fiscal, sendo aprovado por unanimidade pela assembleia 

geral.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3° Discussão e votação ao apoio a dar pela APDL aos refugiados da 

Guerra da Ucrânia;---------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia passou a palavra ao Sr. Presidente da 

Direção, que iniciou a sua explanação por informar os sócios que a Câmara 

Municipal criou uma equipa de trabalho multidisciplinar para receber os refugiados · 

realizando um trabalho concertado e organizado com as entidades do concelho, 

nomeadamente com as lojas/bancos solidários havendo uma lista de bens 

essenciais para apoiar os refugiados. O Presidente da Direção sensibilizou os 

sócios para acolherem nos seus domicílios os refugiados. Informou ainda, que a 

Direção tem intenção de adaptar e ceder a Casa da Obra para acolher uma família 

de refugiados. De acordo com a sugestão do sócio António Martins, na última 

reunião de assembleia geral, o Presidente da Direção demonstrou interesse em 
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a importância da participação nas reuniões de assembleias gerais. Salientou que 

a instituição está a dinamizar uma ação de sensibilização/rastreio em parceria com 

o dentista Rocha Coelho, nas respostas sociais de creche, pré escolar e ATL. ----

0 Presidente da Direção passou a palavra ao sócio Manuel Rocha e Sousa, que 

informou da existência de duas casas vazias em Ribas , que poderiam ser cedidas 

para as famílias refugiadas. O Presidente da Direção informou que estas habitações 

sã o pro pri edad e da paróquia.-----------------------------------------------------------------------

----- 4° Informação aos sócios, acerca do desenvolvimento dos novos projetos 

a i m p I ementar; -----------------------------------------------------------------------------------------

0 Presidente da Assembleia passou a palavra ao Sr. Presidente da Direção que 

referiu que desde a última Assembleia foram elaboradas candidaturas a vários 

projetos designadamente: Lipor Tampinhas, ao Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR) para a criação de um Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão 

(CACI) em Ordins através de um protocolo de comodato com a Câmara Municipal 

de Penafiel , candidatura LIDL - apoio à infância, IAPMEI para a compensação do 

aumento do salário mínimo nacional através de um apoio único, candidatura ao 

PEDEPE para compensação do salário das educadoras da resposta de pré escolar. 

Prevê-se ainda a realização de candidatura ao BPI Séniores, ao PRR para painéis 

fotovoltaicos . A instituição iniciou a recolha de cartão para o Banco Alimentar sendo 

que este peso é reconvertido em bens alimentares. Informou ainda que a 

candidatura ao PRR - aquisição de uma viatura elétrica foi aprovada estando a 

aguardar a emissão do termo de aceitação.---------------------------------------------------

-----5º Informação pelo Presidente da Direção, do trabalho realizado pela 

Associação desde a última Assembleia Geral; -------------------------------------------

----- O Sr. Presidente da Assembleia passou a palavra ao Sr. Presidente da Direção 

que referiu que desde a última Assembleia Geral a instituição devido ao COVID 

realizou a festa de Natal em moldes diferentes, ou seja , cada educadora organizou 

uma festa para a sua sala, com material reciclado. Festejamos o Dia dos Afetos, 

Desfile de Carnaval , comemoramos o Dia Mundial da Floresta, o Dia do Pai , 

participamos no li Concurso de Chapéus da Primavera tendo arrecado o 3° prémio. 

Os idosos participam semanalmente no projeto da Câmara, Projeto Séniores Mais 

Activos, às terças e quintas Feiras via zoom . Continuamos com o projeto do BPI -
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Banco de Ajudas Técnicas. Salientou ainda, que a Direção reestruturou alguns 

serviços e que a técnica responsável pelo Banco Solidário ficará responsável pela 

valência dos idosos. O Sr. Presidente da Direção informou da doação de uma 

cadeira de rodas de criança. Acrescentou que o CLDS 4G continua com uma 

intervenção concelhia através dos seus 2 eixos e termina a 28 de fevereiro de 2023 

e o RSI com uma intervenção em 12 freguesias. Continuamos com a recolha de 

géneros alimentares duas vez por ano para o Banco, participamos na recolha de 

bens durante 3 dias para a Ucrânia. O Sr. Presidente da Direção comunicou que 

devido à situação pandémica a instituição por ordem do Governo encerrou a 

valência da infância nos meses de janeiro e fevereiro recorrendo a medidas de apoio 

como o Layoff e os colaboradores a assistência a filhos menores de 12 anos e a 

Direção reduziu as comparticipações familiares entre 10% a 15%.----------------------

----- 6° Outros assuntos de interesse para os sócios e ou associação.------------

----- Neste ponto, o Presidente da Assembleia colocou o ponto à discussão, tendo-

se inscrito o sócio José de Sousa Gandra. Questionou a Direção se este ano a 

instituição iria apoiar no preenchimento do IRS ao que o Presidente da Direção 

informou que conforme os anos transatos a instituição continuará a apoiar na 

com u n idade neste serviço.---------------------------------------------------------------------------

-----0 Sr. Presidente da Assembleia propôs a aprovação da ata em minuta, tendo a 

mesma sido aprovada por unanimidade pela assembleia geral. -------------------------

-----Por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por 

encerrados os trabalhos , quando eram cerca das dezasseis · horas e vinte e trinta 

minutos e para constar, se lavra a presente ata qua vai ser assinada pela mesa da 

Assem b I eia Gera 1. -------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Manuel Maria Rodrigues da Silva 

1 ° Secretário: Manual Joaquim Moreira Coelho Barbosa 
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2º Secretário: Teima Felícia Lopes 
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