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Ata nº 21  

 ----------  Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, reuniu a assembleia geral da 
Associação de Melhoramentos de Aldeia Viçosa com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS:  --------------------------------  

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

 ----------  Ponto dois – Aprovação de Regulamento Interno de ERPI  --------------------------------------------------------------  

 ----------  Ponto três – Apreciação e votação do orçamento e plano de atividades para o ano de 2023.  ----------------  

 ----------  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 a Presidente que informou os presentes, que se tinha iniciado um 
novo projeto de ampliação / remodelação para se poder concorrer ao novo quadro comunitário. Informou ainda 
que tem havia reuniões com o Sr. Presidente do Município da Guarda – Sr. Sérgio Costa que tem mostrado 
vontade em apoiar este projeto. Informou que na manhã de hoje, 28/11/2022 ligou para a Instituição a 
Presidente da Associação de Vila Soeiro (Madalena Costa) para solicitar uma reunião com a Direção da AMAV 
para passagem de utentes de Centro de Dia de Vila Soeiro para SAD. Como temos as vagas (10) ocupadas e uma 
vez que estamos a tratar da ampliação da Instituição informámos que iriamos reunir com as entidades 
competentes para nos possibilitarem a execução deste serviço -------------------------------------------------------------------  

 ----------  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 alteração feita no Regulamento Interno de ERPI. 
A senhora Presidente informou que foi acrescentado uma nova norma. Ou seja, a norma 34ª passa a ser sobre o 
Responsável do Utente onde leu a informação contida na mesma e a norma sobre Contrato de Prestação de 
Serviços passa a ser a 35ª  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  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 2023 se prevê um resultado de exploração negativo, estando 
previstos rendimentos no montante global de 374.904,20 euros e gastos no valor global de 381.200,19 euros, 
resultando assim um resultado negativo de 6.295,99 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 2023, 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 2022 não está a ser totalmente cumprido devido às restrições ainda 
presentes devido ao COVID19. A maior parte das atividades foram suspensas / canceladas. Assim, para 2023, foi 
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elaborado um plano de atividades com algumas atividades propostas no plano de atividades de 2022. Os custos 
previstos para o ano de 2023 são de dois mil duzentos e oitenta 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 2023, 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.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 


