
Associação de Solidariedade Social de Guilheiro 

ATA NÚMERO QUARENTA E SEIS DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove reuniu na sua sede social a 

Assembleia Geral da Associação de Solidariedade Social de Guilheiro (ASSG), que possui o cartão 

de pessoa Coletiva nº 504985078, na sequência da respetiva convocatória, datada de dezanove 

de outubro de dois mil e dezanove, arquivada em pasta anexa ao dossier de Atas da Assembleia 

Geral, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Informações  

2. Apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2020 

Verificando-se que às catorze horas não estavam presentes mais de metade dos associados com 

direito a voto, a sessão teve início às catorze horas e trinta minutos, nos termos do número um 

do artigo trigésimo terceiro dos estatutos da Associação, e conforme previsto na convocatória.  

Integravam a Mesa, para além da sua Presidente, Doutora Maria do Céu Baptista Lopes, o 

Segundo Secretário eleito, Sr. Luís Manuel Tinoco Chaves, e, face à ausência do Primeiro 

Secretário eleito, Sr. Paulo Fonseca da Silva Mateus, a Sra. D. Hermínia da Conceição Silva 

Saraiva, nos termos do número 3 do artigo 28º dos estatutos da ASSG. 

1. Informações 

A Sra. Presidente da Mesa da Assembleia-Geral saudou os associados presentes. De seguida 

convidou a Sra. Presidente da Direção, Enfermeira Vera Lúcia Moreira Massa Coimbra, a informar 

a Assembleia acerca dos assuntos mais relevantes da atividade recente da ASSG, tendo sido 

destacada a realização de diversos eventos culturais, previstos no Plano de Atividades de 2019, 

nos quais participaram não só os utentes como outras pessoas residentes em Guilheiro e em 

freguesias vizinhas.  

A Assembleia congratulou-se com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Direção em 

prol do bem-estar dos utentes da Instituição e do enriquecimento cultural da população 

abrangida, contribuindo ainda para a sustentabilidade da ASSG.  

2. Apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2020 

A Sra. Presidente da Direção apresentou as linhas gerais do plano de atividades e respetivo 

orçamento para o ano de 2020, destacando as obras a realizar nas instalações da Associação e 

também as atividades culturais previstas. Passou-se em seguida à discussão e votação do 

Orçamento de Exploração e Orçamento de Investimentos para o exercício de 2020, aprovado em 



reunião de Direção de 4 de novembro de 2019, que apresenta um resultado positivo previsional 

de 597,49€ (quinhentos e noventa e sete euros e quarenta e nove cêntimos). 

A Sra. Presidente da Mesa da Assembleia verificou que as referidas contas possuíam parecer 

favorável do Conselho Fiscal, datado de 8 de novembro de 2019, 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 2020. 

Nada mais havendo a tratar, 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:____________________________________________________________ 


