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Ata nº 19 

 ----------  Aos trinta dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, reuniu a assembleia geral da 
Associação de Melhoramentos de Aldeia Viçosa. Esta reunião, teve lugar, excecionalmente, no salão desportivo e 
cultural da freguesia de Aldeia Viçosa, 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 – Atualização de registo de sócios.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Ponto três – Aprovação de Regulamento Interno de ERPI e SAD.  -----------------------------------------------------  

 ----------  Ponto quatro – Apreciação e votação do orçamento e plano de atividades para o ano de 2022.  -------------  

 ----------  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, que 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 
continuarem sem casos positivos à Covid – 19, mantendo-se assim um dos poucos lares sem nunca ter um caso de 
infeção.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Pediu a palavra a Presidente que informou os presentes, que juntamente com os membros eleitos para a 
Junta de Freguesia, e logo no início do ano de dois mil e vinte e dois, se iria enviar novo pedido ao Município da 
Guarda para ajuda na obtenção de licenciamento. Informou ainda que, conforme informado na reunião de 
Assembleia do dia dois de dezembro de dois mil e vinte, não obtivemos resposta sobre o pedido de liquidar a 
contraordenação verificada em 04.12.2014 sobre o excesso de lotação de 1 utente em SAD, em pagamentos 
mensais. Informou igualmente que já iniciou alguns pedidos de ajuda ao novo executivo camarário para a 
finalização do projeto em curso para ampliação e legalização do Lar. -----------------------------------------------------------  

 ----------  Não havendo mais sócios com intenção de se pronunciar o senhor presidente da mesa passou para o 
ponto dois onde pediu informação à senhora presidente sobre a lista de sócios da Instituição, a mesma informou 
que a lista era constituída por 397 sócios. Destes 397 sócios, 163 não tem registo de pagamento de quotas desde, 
pelo menos, 2010. Assim, foi de comum acordo que se iria elaborar uma comunicação e afixar a mesma em locais 
apropriados para conhecimento dos sócios para, que os mesmos procedessem ao pagamento das quotas em 
atraso. Como estamos numa altura de alguma azáfama, ficou acordado que seria colocado logo no início do ano 
de dois mil e vinte e dois com o prazo de trinta dias para pagamento. Findo esse prazo, seria feita uma limpeza à 
lista de sócios e feito uma renumeração dos sócios com condições de associados. ------------------------------------------  

 ---------- Passou-se para o ponto três em que a Presidente informou que a única alteração feita no Regulamento 
Interno de SAD foi o horário de entrega de almoço que passou das 12h45 para as 12h. Foi colocada à votação a 
alteração que, foi aprovado por unanimidade pelos presentes.  ------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O regulamento Interno de ERPI sofreu alteração na norma 27ª onde se acrescentou qual o horário que se 
avisa o responsável do utente sobre situações de emergência. Foi colocada à votação a alteração que, foi 
aprovado por unanimidade pelos presentes.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  De seguida o senhor presidente da mesa e já no ponto de apreciação e votação do orçamento e plano de 
atividades, 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 2022 se prevê um resultado positivo, estando previstos rendimentos 
no montante global de 352.954,24 euros e gastos no valor global de 349.994,85 euros, resultando assim um 
resultado positivo de 2.959,39 euros, sendo que o detalhe destes montantes encontra-se plasmado na memória 
justificativa e descritiva do orçamento entregue para consulta aos associados presentes.   -------------------------------  
 ----------  O senhor Presidente solicitou aos presentes a colocação de dúvidas e esclarecimentos e não se 
verificando vontade por parte dos presentes, colocou à votação o orçamento para o ano de 2022, 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 2021 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. Assim, para 
2022, foi elaborado um plano de atividades com algumas atividades propostas no plano de atividades de 2021. Os 
custos previstos para o ano de 2022 são de mil quinhentos e cinquenta 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 2022, 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.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

  


