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Ata nº 17 

 ----------  Aos dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte, reuniu a assembleia geral da Associação de 
Melhoramentos de Aldeia Viçosa. Esta reunião, teve lugar, excecionalmente, na sede da Junta de Freguesia, 
devido à atual pandemia Covid-19, para salvaguardar as medidas impostas pela DGS. A reunião teve a seguinte 
ORDEM DE TRABALHOS:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Ponto um – Período antes da ordem do dia.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Ponto dois – Apreciação e votação do orçamento e plano de atividades para o ano de 2021.  ----------------  

 ----------  Em virtude de à hora marcada não se encontrar presente número suficiente de associados com direito de 
voto, para constituição do quórum, o senhor Presidente da Mesa declarou aberta a sessão decorrida meia hora, 
nos termos do nº 1 do art.º 61 do Decreto-Lei referido.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Decorrido aquele período e encontrando-se presentes todos os membros da mesa da assembleia, o 
senhor presidente declarou aberta a sessão.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  De imediato o senhor presidente procedeu à leitura da ata da assembleia anterior, que colocada à 
votação foi a mesma aprovada por unanimidade pelos associados presentes.  -----------------------------------------------  

 ----------  De seguida o senhor presidente da mesa deu a palavra aos presentes para questões relacionadas com o 
período antes da ordem do dia. Pediu a palavra o associado Luís Prata e em representação da Junta de Freguesia, 
também ela associada da Instituição, informou os presentes que, mais uma vez este ano, o Município da Guarda 
para lhe poder entregar comparticipações das atividades desenvolvidas teriam de o fazer por intermédio de uma 
Associação local. Assim solicitou a ajuda da AMAV. As comparticipações dadas por parte do Município da Guarda 
seriam emitidas à AMAV e a AMAV entregaria esse mesmo montante em forma de donativo. Como, 
contabilisticamente isso é possível e em nada prejudica a AMAV foi aprovado por unanimidade pelos associados 
presentes. Pediu que ficasse escrito em ata que em nome da Junta de Freguesia queria dar os parabéns à Direção 
da Associação pelo esforço e todo o trabalho que tem demonstrado e feito para se ultrapassar esta fase menos 
boa que estamos a passar.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Pediu a palavra a Presidente que informou os presentes das visitas mensais de acompanhamento feitas 
pela técnica da segurança social da Guarda, representante do Delegado de Saúde e representante da Proteção 
Civil. Informou os presentes que na primeira visita foi sugerido pelo representante do Delegado de Saúde a 
aquisição de nova máquina de lavar o que seria insuportável pela Instituição pois ainda há pouco tínhamos 
adquirido a de secar. Assim informou que para colmatar esta situação assinamos um contrato com a lavandaria 
LIN da Guarda que atua caso tenhamos algum caso suspeito / Confirmado. Nesta mesma visita fomos 
aconselhados a proceder a alterações ao plano de contingência e tratarmos da licença da Instituição. A alteração 
do Plano de Contingência foi feita e o mesmo enviado ao representante do Delegado de Saúde assim como foi 
enviado um requerimento ao Município da Guarda para ajuda na obtenção de licenciamento. Nesta questão do 
licenciamento temos tido a colaboração da Junta de Freguesia. Aguardando ainda resposta. Informou os 
presentes dos pedidos de ajuda que se tem feito e que não houve nenhuma entidade que tivesse feito qualquer 
ajuda a não ser a Junta de Freguesia de Aldeia Viçosa que fez oferta de 200€ para aquisição de máscaras e as 
máscaras que vieram no inicio da pandemia oferta da Fundação Belmiro. Em relação à candidatura ao Programa 
Adaptar Social + da Segurança Social submetida a 29 de setembro, ainda não tivemos qualquer resposta. 
Aproveitou igualmente para informar os presentes que a Segurança Social nos enviou uma notificação de decisão 
referente a uma contraordenação verificada em 04.12.2014 sobre o excesso de lotação de 1 utente na valência 
SAD. O valor a liquidar à Segurança Social é de 2.545,00€. Foi enviado um requerimento a solicitar a possibilidade 
de pagamento deste valor durante 1 ano o qual ainda não obtivemos qualquer resposta.  -------------------------------  
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 ----------  De seguida o senhor presidente da mesa e já no ponto de apreciação e votação do orçamento, deu a 
palavra ao técnico Drº Nuno Fragona que no uso dela informou que o plano de orçamento é elaborado com base 
na informação contabilística disponível no mês de setembro do ano corrente.  ----------------------------------------------  
 ---------- Referiu o técnico que para o ano de 2021 se prevê um resultado positivo, estando previstos rendimentos 
no montante global de 328.437,98 euros e gastos no valor global de 325.900,90 euros, resultando assim um 
resultado positivo de 2.537,08 euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  O senhor Presidente solicitou aos presentes a colocação de dúvidas e esclarecimentos e não se 
verificando a vontade por parte dos presentes, colocou à votação o orçamento para o ano de 2021, tendo sido 
aprovado por unanimidade pelos associados presentes.  ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------  De seguida e relativamente ao Plano de Atividades, a Presidente da Associação informou os presentes 
que o plano de atividades do ano de 2020 não está a ser totalmente cumprido devido à pandemia que estamos a 
passar e devido às restrições impostas. A maior parte das atividades foram suspensas / canceladas. O estágio 
profissional da animadora terminou e não foi feito nenhum contrato de trabalho devido à mesma pandemia. 
Assim, para 2021, foi elaborado um plano de atividades em que se privilegia mais as atividades por vídeo 
chamadas. Os custos previstos para o ano de 2021 são de mil duzentos e setenta e cinco euros.  ----------------------  
 ----------  Não havendo intervenção dos presentes relativamente a dúvidas existentes, o senhor presidente da 
mesa colocou à votação o Plano de Atividades para o ano de 2021, tendo o mesmo sido aprovado por 
unanimidade pelos associados presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------   Não havendo outros assuntos a tratar, o senhor presidente deu a sessão por encerrada, da qual foi 
lavrada esta ata, que vai ser assinada.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

  


