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Ata nº 20 

 ----------  Aos quatro dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e dois, reuniu a assembleia geral da Associação de 
Melhoramentos de Aldeia Viçosa. Esta reunião, teve lugar, mais uma vez, excecionalmente, no salão cultural da 
Freguesia, devido à atual pandemia Covid-19. A reunião teve a seguinte ORDEM DE TRABALHOS:  ---------------------  

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

 ----------  Ponto dois – Atualização de registo de sócios.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Ponto dois – Apreciação e votação do relatório de contas do 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 de tempo e encontrando-se presentes todos os membros da mesa da 
assembleia, o senhor presidente declarou aberta a sessão.  -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  Foi dada a palavra aos sócios presentes que apenas questionaram sobre a situação de saúde dos utentes. 
Dada a palavra à Presidente da Direção comunicou aos presentes que estava tudo a correr bem. Que 
continuavam sem nenhum caso de infeção entre os utentes.   As visitas já estavam a ser realizadas, mas sempre 
com controlo e com todos os cuidados. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Na última Assembleia foi falado sobre a contraordenação da Segurança Social verificada em 04.12.2014. 
Assim a Presidente informou que já estava a ser paga em mensalidades de 106,44 EUR e que já tinham sido 
liquidadas 2 mensalidades até esta data. Aproveitou para informar que até ao momento já tinham sido feitos 
alguns investimentos não previstos. Logo no início do ano a máquina de lavar avariou e que teve de se proceder á 
aquisição de uma nova máquina que custou 3.997,50 €. No Piso superior havia uma parede de um quarto 
bastante danificada com risco de cair e, aproveitou-se que teve de ser reparada e esse piso foi todo pintado assim 
como substituído o poliban da casa de banho, obra essa com um custo de cerca de 2.500,00€. Informou ainda que 
a caldeira existente é bastante antiga e que foi transformada para trabalhar com gás pois ela é apropriada para 
gasóleo. O gasto mensal, nos meses de inverno é quase sempre superior a 3.000,00 € pelo que já solicitou 
orçamentos para a Direção estudar a possibilidade de adquirir uma nova até ao final de 2022. Estes valores não 
foram tidos em conta no orçamento apresentado na última reunião.  ----------------------------------------------------------  

 ----------  Não havendo mais nenhum sócio a pretender a palavra passou-se para o 2º ponto da ordem do dia, onde 
a Presidente informou que não tinha sido oportuno afixar-se a comunicação para que os sócios procedessem ao 
pagamento das quotas em atraso como decidido na última AG. Como continuamos com acesso restrito á 
Instituição entendeu, a Direção que não seria para já oportuno a entrada de pessoas para a liquidação das quotas. 
Assim, caso concordassem a informação seria colocada mais perto da reunião de novembro, que foi acordado por 
todos.  -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Passou-se de seguida para o terceiro ponto tendo o Presidente dado a palavra ao técnico de 
contabilidade Drº Nuno Fragona.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Entregou-se aos presentes copia do Balanço, Demonstração de resultados e anexo referentes às contas 
de 2021 para serem explicadas as principais rubricas.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Foram apreciadas as contas relativas ao exercício de 2021, as quais apresentam um resultado líquido 
positivo de 1.185,46 euros, contrastando com o resultado líquido positivo obtido em 2020 de 1.411,72 euros.  ----   
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 ----------  Pelo que o desempenho operacional de 2021 foi pautado por um novo reforço no equilíbrio entre 
rendimentos e gastos, originando novo superavit, pese embora todas as dificuldades vividas neste tipo de 
instituições, acrescidas pelos efeitos da pandemia COVID-19.  --------------------------------------------------------------------   

 ----------  Em termos financeiros a instituição apresentava no final de 2021 um montante total de disponibilidades 
(caixa e depósitos) de 16.043,74 euros.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Foi ainda referido que não influenciando as contas de 2021, mas com potencial impacto nas contas 
subsequentes, em 2020 verificam-se condicionalismos decorrentes da atual conjuntura económica derivada da 
ofensiva/guerra russa na Ucrânia, nomeadamente o aumento consecutivo dos preços dos combustíveis e dos 
bens alimentares, entre outros. Nestes termos, a Instituição irá analisar e promover medidas que possam mitigar 
este impacto espetável de custos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Foi dada a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal tendo o mesmo explicado o respetivo parecer sendo 
o mesmo favorável à aprovação das contas de 2021.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Após uma troca de impressões e esclarecimentos foi o relatório e contas de 2021 aprovado por 
unanimidade.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Não havendo outros assuntos a tratar, o senhor presidente deu a sessão por encerrada, foi encerrada a 
sessão, da qual foi lavrada esta ata, que vai ser assinada.  --------------------------------------------------------------------------  

 


