
 

 

 

 

SERVIÇOS SOCIAIS E CULTURAIS DOS  

TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE OVAR 

 

 

RUA ANTERO DE QUENTAL, 23  ·  3880-148 OVAR  ·  TELEF./FAX 256 582302   ·  CONTRIBINTE Nº 502 741 511 

 

ATA NÚMERO 78 
 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, pelas dezassete horas e quinze minutos, 

no Refeitório dos Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município de Ovar, teve lugar a 

Assembleia Geral Ordinária, perante Margarita Ribeiro Nicolau, Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

A Sra. Vice-Presidente da Mesa da Assembleia informou previamente que chegaria com atraso, devido a 

compromisso prévio. A Secretária não pode comparecer, tendo sido aprovada por unanimidade a sua 

substituição pela Associada Ana Sofia Magalhães, que secretariou a reunião. Assim, nos termos do 

número um do artigo décimo quarto dos Estatutos, a reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:------------ 

1- Análise, discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de dois mil e vinte e 

três;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Outros assuntos de interesse. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu início à ordem de trabalhos, fazendo-se a leitura da 

convocatória e agradecendo a presença de todos os presentes. -------------------------------------------------------- 

A Presidente da Mesa, Margarita Nicolau deu a palavra à Presidente da Direção, para análise do ponto 

um. Dilma Pinho, solicitou autorização para alteração da OT, começando pelo último ponto, outros 

assuntos de interesse, por forma a ser mais fácil o entendimento do ponto um. ------------------------------------ 

Ponto Dois - Outros assuntos de interesse 

Dilma Pinho começou por explicar que, como todos se devem lembrar, no mandato anterior, foi assinado 

um Protocolo com a Câmara Municipal que previa no ano de dois mil e vinte e quatro o fim do apoio 

financeiro aos SSCTMO. Após várias diligências e reuniões com o Executivo Municipal, nomeadamente 

com o Senhor Vice-Presidente, Dr. Domingos Silva, as conversações chegaram a bom porto, acordando-

se a disponibilização de um maior número de serviços e atividades por parte dos SSCTMO e, em 

contrapartida, a Câmara Municipal concederá o apoio financeiro para a sua concretização. -------------------- 

Para este novo acordo, foram fatores determinantes e fundamentais, para a Câmara Municipal, a 

continuidade da utilização gratuita das instalações do edifício sede, onde estão instalados os serviços da 

CPCJ, a resposta afirmativa por parte da Direção à solicitação do Executivo para disponibilização de 

outros serviços, que exigem mais instalações, nomeadamente, o gabinete médico e enfermagem para a 

HMST, bem como a disponibilização de um gabinete para realização de consultas de Psicologia e a 

disponibilização do espaço onde funcionava o ginásio, como sala de refeição para trabalhadores, 

apetrechado com micro-ondas, mesas e cadeiras. Neste pressuposto, foi acordada a concessão de um 

apoio mensal de 3.750,00€ (três mil setecentos e cinquenta euros) pela disponibilização dos espaços 

referidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Foram ainda os SSCTMO suscitados a dar continuidade às atividades e serviços já disponibilizados e a 

incrementar, se possível, mais rastreios na área da saúde e atividades desportivas de lazer e cultura. Foi 

feita ainda a proposta de se dar continuidade à Festa de Natal para os filhos de todos os trabalhadores, 

incluindo os não associados, bem como, caso se vote a realizar, colaboração na organização do Almoço 

de Natal e aquisição e distribuição do Cabaz de Natal. Deverão ainda manter-se em funcionamento o bar 

e refeitório, propondo-se para a concretização destes serviços e atividades, um apoio anual aos SSCTMO 

de pagar 60.000€ (sessenta mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Perante as contrapartidas solicitadas pelo Executivo Municipal, foi apresentada pela Direção, uma 

contraproposta para que o apoio anual se cifre em 72.000€ (setenta e dois mil euros) tendo o Município 

aceite a mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dilma Pinho informou ainda que terão de ser encontradas novas formas de apoio para os associados, 

uma vez que estes benefícios propostos pela Câmara passarão a abranger todos os trabalhadores 

independentemente da sua condição de associado ou não. -------------------------------------------------------------- 

Após este esclarecimento prévio, passou-se à análise do ponto um. -------------------------------------------------- 

Ponto Um - Análise, discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de dois 

mil e vinte e três  

A Presidente da Direção informou da intenção de se fazer uma alteração ao regulamento, introduzindo-se 

a concessão de mais benefícios para os associados, nomeadamente, comparticipações em exames 

médicos não comparticipados, em medicação não comparticipada pela ADSE, bem como outros 

benefícios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente aos rastreios na área da Saúde, repristinaremos o rastreio do cancro do colo do útero, que 

não foi possível concretizar em 2022, uma vez que o parceiro UNILAB não avançou com a concretização 

da parceria, pelo que iremos angariar novos laboratórios para por forma a concretizar este rastreio. -------- 

Ainda na área da Saúde, estão a decorrer conversações para celebrar protocolos com duas novas 

entidades, uma na área de transporte de doentes, para apoiar os associados nas consultas ao exterior e 

uma outra que fornece equipamentos, nomeadamente, fraldas, canadianas, material de compensação, 

entre outros, para os associados que deles necessitem. Esta entidade compromete-se ainda a fazer um 

acompanhamento periódico do associado e uma avaliação sistemática das suas necessidades, por forma 

a fazer o controle e reposição do equipamento que for necessário. ---------------------------------------------------- 

Os Serviços Sociais irão continuar a apostar nas áreas Social, Cultural e Lazer e Desportiva, 

desenvolvendo as atividades habituais e, se possível, desenvolvendo outras. -------------------------------------- 

A nível Social, o Gabinete Médico, o Bar e o Refeitório, continuarão em funcionamento, a custos 

controlados, sendo a sua utilização aberta a todos os funcionários, independentemente do vínculo e 

condição ou não de associado. Continuar-se-á a melhorar o serviço de Refeitório, com uma ementa 

diversificada e qualidade do serviço prestado. ------------------------------------------------------------------------------- 

Dar-se-á continuidade à celebração de protocolos e acordos com empresas de bens e serviços e a estar 

atentos à necessidade de acompanhamento de alguns dos nossos associados e respetivas famílias. ------- 

A Festa de Natal e a distribuição do Cabaz de Natal, se possível com melhorias, serão para todos os 

funcionários da Autarquia, sejam ou não associados, em conformidade com o protocolo estabelecido com 

a Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As atividades de Cultura e Lazer serão concretizadas, promovendo-se a realização de um passeio fora do 

nosso Concelho, com uma componente cultural que integre visitas a museus; a realização de espetáculos 

culturais, em colaboração com outras coletividades e a Câmara Municipal, bem como a realização de 

algumas atividades de enriquecimento pessoal, tais como workshops em diversas áreas. --------------------- 

A nossa equipa de Atletismo continuará a participar em provas distritais e nacionais, levando o nome de 

Ovar a todo o País, pelo que manteremos o apoio às suas atividades. ----------------------------------------------- 

Continuaremos a promover caminhadas, preferencialmente em colaboração com outras instituições e, 

conforme a tradição, a realizar os torneios desportivos, que procuraremos alargar a outras modalidades. -- 
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Dilma Pinho informou que foram realizadas obras de reparação e conservação no edifício do Refeitório e 

que se prevê, no próximo ano, a realização de obras de conservação dos edifícios propriedade dos 

Serviços Sociais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em 2023, é intenção fazer-se uma proposta de alteração dos Estatutos e do Regulamento para 

Concessão de Benefícios, por força de algumas das alterações do novo Protocolo com o Município, ou 

porque se entendem necessárias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carolina Abreu, tesoureira, usou da palavra para explicação do orçamento da receita. -------------------------- 

Genericamente, para a concretização do Plano de Atividades, contabilizaram-se as receitas das quotas 

ordinárias dos associados, o produto das quotas suplementares a que correspondem as refeições, as 

receitas provenientes do Bar e o apoio financeiro da Câmara Municipal pela utilização das instalações. ---- 

Dilma Pinho reforçou a importância da participação e apoio dos associados nas atividades a desenvolver.  

Referiu, ainda, estar consciente da importância do trabalho realizado e a realizar, e só com o empenho e 

dedicação de todos, continuaremos fiéis aos objetivos para os quais a nossa Associação foi criada, 

honrando a confiança que os associados em nós depositaram para a realização da Missão e fins 

Estatutários dos Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município de Ovar. ------------------------- 

A Presidente da Mesa, Margarita Nicolau, usou da palavra, para um pequeno apontamento no que refere 

à suborçamentação da despesa com as rubricas de gás e eletricidade, face às subidas de preços, que se 

esperam para 2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A D. Carolina informou que foi previsto já um aumento, contudo, a concretizarem-se os cenários mais 

pessimistas, poderá haver necessidade de se fazerem reforços nestas rubricas. ---------------------------------- 

Margarita Nicolau pôs a discussão o Plano de Atividades e Orçamento. Raquel Campos questionou a 

previsão de data para o início da sala de refeição, com micro-ondas, tendo Dilma Pinho informado que 

estava previsto para o início de janeiro, pois precisa de uma limpeza de tetos, que vai ser efetuada por 

uma empresa especializada. Informou ainda que já estão disponíveis os equipamentos necessários: 

micro-ondas, cadeiras e mesas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não tendo surgido mais nenhuma questão, foram os documentos submetidos à votação, tendo o Plano de 

Atividades e Orçamento sido aprovados por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

Questionada a Presidente da Direção sobre mais algum assunto a discutir ou se algum associado queria 

usar da palavra para esclarecimentos, Claúdia Marques questionou sobre o Cabaz de Natal para todos os 

funcionários e sobre a empresa de meios de compensação. Dilma Pinho, informou que o Cabaz será para 

todos os trabalhadores no ativo e que a empresa de meios de compensação tem pessoal especializado 

para avaliar quantas pessoas precisam de material, por exemplo uma cadeira de rodas, conseguem 

especificar qual a que mais se adapta à pessoa com necessidade da mesma. ------------------------------------- 

A Presidente da Mesa sugeriu a criação de grupos de trabalho por áreas, por forma a não sobrecarregar 

tanto a Direção. Agradeceu ainda a presença de todos e desejou que 2023 não seja tão complicado como 

se prevê e que as coisas melhorem. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dilma Pinho informou que a criação de grupos de trabalho, por áreas, tem sido falada na Direção e que 

pode ser uma realidade a breve prazo. Nesta oportunidade, deixou uma palavra de agradecimento aos 

vários associados que se disponibilizaram para ajudar, mesmo sem pertencerem aos órgãos sociais. 

Também aos funcionários da Escola de Artes e Ofícios, que na Festa de Natal, mesmo estando lá em 

serviço, foram disponíveis e de um empenho que é de salvar/valorizar, bem como outras pessoas que 

têm ajudado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Não havendo mais assuntos ou questões, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Margarita Nicolau, 

desejou a todos votos de umas Festas Felizes. ------------------------------------------------------------------------------ 

Estiveram presentes 14 (catorze) associados, incluindo os elementos dos órgãos sociais. ---------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Assembleia pelas dezassete horas e cinquenta e sete 

minutos, da qual se lavrou a presente Ata que vai ser assinada pela Presidente e por mim que a 

secretariei e redigi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

________________________________________ 
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
P’la Secretária da Mesa da Assembleia Geral 

 


