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No dia dezanove de março de dois mil e vinte e dois, pelas nove horas e trinta minutos, na sua 

sede sita na Avenida das Portelas nº127, 4560-182 Lagares-Penafiel, reuniu em sessão ordinária a 

Direção da Associação para o Desenvolvimento de Lagares (APDL), com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 1 - Leitura e votação da ata da sessão anterior; -----------------------------------------------------------------

Ponto 2 - Análise, discussão e votação da Conta de Gerência 2021 da APDL; ---------------------------------

Ponto 3 - Assembleia Geral da APDL, solicitada convocatória para o dia 26 de março; ----------------------

Ponto 4 - Recursos humanos - análise. ------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 5 - Candidaturas - ponto de situação. ------------------------------------------------------------------------------

Depois de aberta a sessão, o Presidente da direção deu início à ordem de trabalhos, sendo que todos 

os membros da direção estavam presentes. A ata da sessão anterior foi lida e aprovada por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No ponto dois, a direção faz uma análise à conta de Gerência de 2021 . A direção da APDL tem sempre 

como objetivo a melhoria e o equilíbrio das contas da instituição. Em 2021 a conta de gerência 

apresenta um saldo final negativo, embora, antes das amortizações, o saldo seja positivo A direção fez 

um esforço para manter as contas e·quilibradas, mas a pàndemia e o confinam"ento vivido, não 

permitiram atingir os objetivos traçados. Em 2021 a receita dos utentes diminuiu e o encargo com o 

custo de pessoal aumentou em cerca de 53000€ (a comparticipação do centro regional foi apenas de 

cerca de 26000€). A APDL fez um investimento de cerca de 24000€ para a melhoria do sistema de 

incêndio e do sistema da água. Este investimento era extremamente necessário, tinha vindo a ser 

adiado, uma vez que estávamos à espero da comparticipação do Fundo de Socorro Social, mas não era 

possível continuar a adiar e a direção decidiu avançar com as intervenções. A direção aprova por 

unanimidade a Conta de Gerência 2021 da APDL. A conta de gerência referente ao ano económico de 

2021 será enviada ao Conselho Fiscal, para análise e elaboração do seu parecer. ----------------------------

No ponto três a direção da APDL reitera que foi solicitada a convocatória da assembleia geral para o dia 

26 de março de 2022 pelas 15h. -----------------------------------------------------------------------------------------------

No ponto 4 a direção faz um ponto de situação relativamente aos recursos humanos da instituição. A 

Sandra Neto (RSI) e a Isa (ATL) já regressaram ao serviço, após ausência devido a licença de 

maternidade. A Helena Ferreira (creche) regressa a 23 de março e a Carla Ferreira (centro de dia) a 28 

de março, também, por ausência devido a licença de maternidade. A Célia Dias regressou no dia 1 O de 

março, após ausência por baixa médica, está em fase de preparação assumir funções no CLDS 4G. A 

Celina Santos passará a assumir funções na valência dos idosos, também assumirá a responsabilidade 

do Balcão Social, bem como, continuará com o Banco de ajudas Técnicas. A Educadora Lígia cessa 

funções a 31 de março, concluindo o contrato de substituição pelo contrato da Helena Ferreira. A Paula 

Fernanda cessa contrato a termo a 26 de agosto (2ª renovação) . A Joana terminou o contrato de 
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substituição, devido ao regresso da Sandra Neto. O presidente da direção informa ainda que os salários 

foram atualizados de acordo a atualização do salário mínimo nacional para 705€. -----------------------------

No ponto 5 o presidente da direção refere a que foram realizadas diversas candidaturas, 

nomeadamente: uma candidatura a um projeto promovido pelo LIDL, em fevereiro, para apoio à 

infância; a candidatura ao IAPMEI - para a compensação da atualização do salário mínimo nacional e a 

Candidatura PEDEPE - para a compensação relativa às educadoras do pré-escolar. ------------------------

Por nada mais haver a tratar o presidente da direção deu por encerrada a sessão, quando eram cerca 

das onze horas e trinta minutos, e para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos 
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