
Associação de Solidariedade Social de Guilheiro 

ATA NÚMERO TRINTA E OITO DA ASSEMBLEIA GERAL 

Aos 27 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezasseis reuniu pelas catorze 

horas e quinze minutos, na sua Sede Social, a Assembleia Geral da Associação de Solidariedade 

Social de Guilheiro (ASSG), que possui o cartão de pessoa Coletiva nº 504985078, sob a 

presidência da senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ASSG, doutora Maria do 

Céu Baptista Lopes, por convocatória datada de 13 de novembro de 2016, arquivada em pasta 

anexa ao dossier de Atas da Assembleia Geral, para aprovação do Orçamento de Exploração e 

Orçamento de Investimentos para o exercício de 2017. 

Para além da senhora Presidente, a Mesa era constituída pelo primeiro secretário senhor Paulo 

Fonseca da Silva Mateus e pela senhora D. Hermínia da Conceição Silva Saraiva, na qualidade 

de segundo secretário, nos termos do número 3 do artigo 28º dos estatutos da ASSG. 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Informações  

2. Apreciação e votação do Plano de Actividade e Orçamento para o ano de 2017 

 

1. Informações 

A senhora Presidente da Direção, Enfª Vera Lúcia Moreira Massa Coimbra, informou a 

Assembleia acerca dos assuntos mais relevantes na atividade recente da Associação, 

nomeadamente o alargamento do serviço prestado pela ASSG a utentes residentes em 

freguesias vizinhas. Destacou o facto de a instituição  já ter um sítio na internet (www.ipss-

Guilheiro.org), desde o passado mês de Setembro, desenvolvido no âmbito de um projeto de 

estágio do curso de Engenharia Informática  da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 

Viseu. 

2. Apreciação e Votação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano 2017 

A senhora Presidente da Direção apresentou as linhas gerais do plano de atividade e 

respetivo orçamento para o próximo ano, destacando o calendário de atividades culturais 

previstas. Passou-se em seguida à discussão e votação do Orçamento de Exploração e 

Orçamento de Investimentos para o exercício de 2017, que apresenta um resultado positivo 

previsional de 2.004,50 € (dois mil e quatro euros e cinquenta cêntimos), aprovados em reunião 

de Direção de 25 de novembro de 2016. 

A senhora Presidente da Mesa da Assembleia verificou que as referidas contas possuíam 

parecer favorável do Conselho Fiscal, datado de 26 de novembro de 2016, e desse facto deu 

conhecimento à Assembleia Geral. Colocados à discussão e votação, a Assembleia Geral 

deliberou por unanimidade aprovar o Orçamento de Exploração e Orçamento de Investimentos 

para o exercício de 2017. 



E nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente deu por encerrada a Sessão, da qual se 

lavrou a presente ata que depois de lida em voz alta foi aprovada por unanimidade e vai ser 

devidamente assinada para produzir efeitos imediatos. 

 
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral___________________________________________ 

O Primeiro Secretário:____________________________________________________________ 

O Segundo Secretário:____________________________________________________________ 


