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Associação Protectora dos Pobres

Aos vinte e dois dias do mês de Abril de dois mil e dezanove, na sede da Associação

Protectora dos Pobres, sito à Rua do Frigorífïco n.o 9 a 19, pelas dezoito horas' reuniu a

Direcção desta Associação sob a Presidência do Sr' Dr' AntÓnio João Prado Almada

Cardoso, esteve presente a esta reunião o Vice-Presidente Sr' Carlos Alberto Gonçalves

da silva e o Tesoureiro sr. Dr. António João Portugal Almada cardoso, a fim de

discutir e deliberar sobre a seguinte ordem de trabalho:

. Aprovação da Prestação de Contas do Ano 2018;-------

. Informações de interesse geral;
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CAN - 13;----------

Atelier Ocupacional - 21 7-"-'
Foi discutido o resultado do exercício económico de 2018, apresentado pelo Gabinete

de Contabilidade - Nominal, que executa a contabilidade institucional, em documentos

próprios, tal como, solicitado pelo Instituto <la segurança social da Madeira- ISSM'

para, aanálise e discussão da prestação de contas do exercício de 2018, segundo os

procedimentos de prestação de contas, nos termos do artigo l9o do Estatuto das

Instituições Particulares de Solidariedade Social, adaptado à RAM ao abrigo do Decreto

Legislativo Regional n' 9l20l5lM, de2 de Dezembro'-

Folha 4
I
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Tomou conhecimento, das médias mensais nas valências institucionais no mês de

Março:-----

Pequeno-Almoço - 65;"--"-

Almoço -97;--------

Lanche - 43;--'--"

Jantar -35;-------
Termos -24:-"-'
Balneários -22;'*---
Lavandaria - 25;-------
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Foram apresentadas as contas referentes a 2018, em que a única alteração em relação

aos irltimos anos, é a introdução de mais um centro de custos referente ao Plano de

protecção Nocturno - PPN, passando de sete para oito os centros de custos

contabilizados. Constatou-se que o Centro de Custo da valência refeitório' continua a

ser o que apresenta a maior despesa. Foi mencionado, o valor de ll7 '236'00e (cento e

dezassete mil duzentos e trinta e seis euros) recebidos em Janeiro' após a assinatura de

um Acordo Tripartido entre a secretaria Regional da Inclusão e Assuntos sociais -

SRIAS, o Instituto da segurança social-issM e a Associação Protectora dos Pobres -

APP, referente às despesas de Fevereiro até, f)ezembro suportadas, com a

implementação do Plano de Protecção Nocturno no ano ttansacto, como resposta de

pernoita diária salvaguardada sem aviso prévio (inscrigão), às Pessoas em situação de

Sem-Abrigo, sendo esta, uma resposta soçial solicitada à instituição pelo Governo

Regional, Esta verba refletiu-se em Janeiro do corrente ano' Mais se verificou' que em

Janeiro e Fevereiro a instituição, recebeu um acréscimo na comparticipação mensal do

ISSM no valor de 13.018,00€, para a continuidade da valência do PPN' Após o envio de

um ofïcio ao ISSM, a informar da suspensão desta valência desde Novembro de 2018'

no mês de Março foi restabelecido o valor da comparticipação anterior, sem o apoìo

financeiro, para o funcionamento do PPN' -------

Devido ao PPN, a instituição teve uma fase em que suportou toda a despesa com o

mesmo. Só em Dezembro, houve uma resposta da SRIAS e do ISSM, para a

regularização da situação financeira da instituição, através de um acordo Tripartido

assinado com a instituição nesse mêS, de acordo com o já anteriormente solicitado pela

instituição àqueles organismos

Foi referido que, o valor recebido foi superior ao valor gasto, tendo a instituição como

Resultado Líquido do Exercício de 2018, um total de 4 087.34€ (quatro mil oitenta e

sete euros e trinta e quatro cêntimos).--

Informações de interesse Gerais

Foi comunicada a participação da instituição no Plano Regional pata a Integração de

Pessoas em situação de sem-Abrigo, PRIPSSA 2018-2022, sendo mencionados alguns

dos parceiros que participam.-------
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Foi apresentado o oficio recebido no âmbito do PRIPSSA, pelo Município de câmara-

de-Lobos, a solicitar uma reunião com a APP, para formalizaçáo de uma parceria, de

modo a operacionalizar, entre outras medidas um "Projecto de abordagem a pessoas em

situação de sem-Abïigo", onde a nossa colaboração será através de formação especifica

para técnicos da Plataforma concelhia de Parceiros sociais, no concelho de câmara-de-

Folha 5

Lobos

Foi exposto o Oficio recebido do ISSM, onde consta, o registo da alteraçào estatutária'

com a aprovação da proposta pataaalteração dos Estatutos Institucionais, estando estes

em conformidade com o novo quadro legal aprovado pelo Decreto Legislativo Regional

n." 9/20151M, de 2 de Dezembro, alterado pelo Decreto LegisÌativo Regional n'o

14120171M, de 1 de Juúo, estando o registo das ditas alterações efectuado pelo

averbamento n.o 1 à inscrição n: ll93 a folhas 9 do Livro de inscrição de Instituições

particulares de Soliclariedade Social, tendo sido entregue, declaração para os referidos

efeitos.

Foi valorizada a continuidade do Ensino Recorrente nesta Instituição, não tendo sido

este Ano Lectivo 20lgl20I9 destacado nenhum Docente pela Secretaria Regional da

Foi constatado o resultado da candidatura de actividades de interesse municipal - apoio

financeiro - promovido pela cãman Municipal do Funchal, através da qual, a

Instituição irá receber um apoio de 1500,00€ (mil e quiúentos euros) para o

desenvolvimento do Projecto apresentado

Foi salientado, que as contas serão apresentadas em site institucional, tornando-se estas

públicas. Esta publicação, deverá ser feita até 31 de Maio do corrente ano'---------

Foi apresentada a carta com pedido de Demissão, com data de 25 de fevereiro do

corrente ano, pelo Sr, Secretário da Direcção Eng' Pedro Alberto Martins Gonçalves

Jardim.-----

Dados gerais APP;--------

-Documentação disponibiìizada para consulta:'---------

Dossier Gabinete de Apoio Sociai 2018;---:--

Dossier Atelier Ocupacional 201 8;---'-----

t
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Respostas sociais extetnas 20 1 8;---'--

Médias das valências do mês de Março de20l9;*-

Registo CAN - dia de hoje;--------

Médias e totais das valências - 2018;---

Médias e totais das valências - 1o Trimestre 2019;--

Mapas de serviços e actividades internas e oxternas;-

Projectos em execução - A.O' e ERSA;----

Apoios e colaborações diversas - 2018;------

Dossier 1o Andar;---

Deliberações

Foi aprovado por unanimidade dos presentes, o Fecho de Contas referente ao ano 2018'

o qual deverá ser apresentado à Assembleia Geral e apÓs a sua aprovação, publicado no

site instituçional ;------'

Foi aprovado por unanimiclade dos presentes, salvaguardar a continuidade do Ensino

Recorrente;

Foram aprovadas por unanimidade dos presentes, todas as deliberações e informações

apresentadas referentes ao dia a dia institucional, ficando o seu registo nesta ata'---

Não havendo nada mais a tratar foi encerrada a sessão e aprovada por unanimidade' E

para constar foi esta ata que vai ser assinada pelos presentes'-----------

/cl

a



.laoÈ\-'vJ.ravll\'' r r\v rlv I vrv-r vvp L vvrsu

RUA DO FRIGORÍTICO N" 9 A 17

9050-448 FUNCHAL C'A'E': 8E990 N'I'F': 511022859

ATAS

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Associação Protectora dos Pobres

Folha 51

24-04-2019

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezanove' pelas dezoito

horas, meia hora após a hora marcada, de acordo com a convocatória, ao abrigo dos

estatutos, com a presença de 11 associados, deu-se início à Assembleia Geral Ordinríria'

na sedc da Associação Protectora dos Pobres, sito à Rua do Frigorifico n'o 9 a 19'

presidida pelo sr. Presidente Dr. Alberto João cardoso Gonçalves Jardim'---

Foi aberta a sessão com a presença dos sÓcios

Sr. Dr. Alberto João cardoso Gonçalves Jardim, sr. João Heliodoro da silva Dantas' sr'

Dr. Francisco Luís Nunes da silva, sr. Dr. António João Prado Almada cardoso' sr'

carlos Alberto Gonçalves da silva, sr. Eng. Pedro Alberto Martins Gongalves Jardim'

sr. Dr. António .Toão Portugal Almada cardoso, sra. Prof' Ana Teresa Rodrigues

Ferreira, Sr, Prof. David João Rodrigues Gomes, Sr' SidÓnio Gouveia' Sr' António

Carlos de Freitas Candelária, Também, estiveram presentes: a Sra' Dra' Cristina

Lucincla Bettencourt Góis, responsável pela execução da contabilidade institucìonal e a

sra. Directora de serviços, D. Maria Luísa cârnara Leme Pessanha de Meneses

Rodrigues,-

o sr. Presidente da Assembleia Geral, Dr. Atberto João cardoso Gonçalves Jardim'

iniciou os trabalhos com a leitura da convocatória, com a seguinte ordem de trabalhos:--

. Aprovação da Prestação de Contas do Ano 2018;-------

.Apreciaçãodesugestõeseinformaçõesdeinteressegeral;-------

Foi dada a palavraà Direcção pelo Senhor Presidente da Assembleia Geral' Dr' Alberto

João Jardim, tendo o seu Presidente, sr' Dr' António João Prado Almada cardoso'

delegado ao vice-Presidente, sr. carlos Silva a apresentação das contas referentes a

2018. Este referiu que a única alteração em relação aos últimos anos, é a introdução de

mais um Centro de Custos referente ao Plano de Protecção Nocturno- PPN' passando de

sete para oito os Centros de Custos contabilizados' Mencionou que o Centro de Custo

da valência refeitório, continua a ser o que apresenta a maiot despesa, foram referidas

todas as valências institucionais, Relembrou, o valor de 117 '236,00€ (cento e dezassete

mil duzentos e trinta e seis euros) recebidos em Janeiro último, após a assinatura de um

rt
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Acordo Tripartido entre a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais- SRIAS' o

Instituto da Segurança Social-ISSM e a Associação Protectora dos Pobres-APP'

referente às despesas de Fevereiro até Dezembro suportadas, com a implementação do

Plano de Protecção Nocturno no ano transacto, como resposta de pemoita difuia

salvaguardada sem aviso prévio (inscrição), às Pessoas em situação de Sem-Abrigo'

sendo esta, uma resposta social solicitada à instituição pelo Governo Regional,

mencionando que esta verba reflçctiu-se em Janeiro do corrente ano' Mais relembrou'

que em Janeiro e Fevereiro a instituição, recebeu um acréscimo na comparticipação

mensal do ISSM no valor de 13.018,00€, para a continuidade da valência do PPN. Mais

referiu, que após o envio de um ofício ao ISSM, a informar da suspensão desta valência

desde Novembro de 2018, no mês de Março foi restabelecido o valor da

comparticipação anterior, Sem o apoio financeiro, para o funcionamento do PPN' Para

terminar, referiu que as contas da instituição estão bem, estando tudo em dia, não

havendo dívidas a ninguém.-

O Sr. presidente da Assembleia Geral Dr. Alberto João Jardim, deu a palavra à Sra. Dra.

Cristina Góis, responsável pelo Gabinete de Contabilidade - Nominal, que executa a

contabilidade institucional, a qual explicou, que devido ao PPN, a instituição teve uma

fase em que supotlou toda a despesa com o mesmo. Só em Dezembro, é que tivemos a

resposta da SRIAS e do ISSM, ptrâ a regularização da situação financeira da

instituição, através de um acordo Tripartido assinado com a instituição nesse mês, de

acordo com o já anteriormente solicitado pela instituição àqueles organismos

A Sra. Dra. Cristina Góis, referiu que, que o Resultado Líquido do Exercício de 2018,

foi de 4 087,34€(quatro mil oitenta e sete euros e trinta e quatro cêntimos).--

Mais informou, que foi feita uma reunião com Técnicos da área da contabilidade das

IpSS, do ISSM, para esclarecimento acerca do entendimento do valor recebido, os

quais, aconselharam a utilizar esse valor extÍa, em despesas não contempladas em

Acordo com o ISSM.------

Terminada a discussão e apresentação do exercício do Fecho de Contas 2018, foi

passado ao segundo ponto de ordem de trabalho, pelo Seúor Presidente da Assembleia

..Apreciaçãodesugestõeselnformaçõesdeinteressegcral-----.--
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OSr Presidente da Direcção, falou na participação da instituição no Pl

pata a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo' PRIPSSA 8-2022,

mencionando alguns dos parceiros que participam'-------

o senhor Presidente da Assembleia Geral, Dr' Alberto João Jardim' referiu concordar

com a participação da instituição no referido Plano, desde que não exista alteração do

funcionamento e dos objectivos desta'-------

o sr. Presidente da Direcção, apresentou o oficio recebido no âmbito do PRIPSSA'

peloMunicípiodeCâmara-de-Lobos,asolicitarumareuniãocomaAPP,para

forma|izaçáo de uma parceria, de modo a operacionalízar, entre outras medidas um

,.pr.ojecto de abordagem a p€ssoas em situação de sem-Abrigo"' onde a nossa

colaboração será através de formação específica para técnicos da Plataforma concelhia

de Patceiros Sociais' no concelho de Câmara-de-Lobos'--

o Sr. Presidente do conselho Fiscal Prof.o l)avid Gomes, questionou se haveriam

custos inerentes a esta parceria, para ainstituição, ao que o sr' Presidente da Direcção

referiu que não existiriam despesas associadas à parceria proposta'---

O Sr. Presidente da Assembleia Geral, concordou com a parceria, desde que esta não

traga, custos Para 3 instituição

O Vice-Presidente da Direcção Sr' Carlos Silva, demonstrou o seu gosto Pela

comemoração dos 130 anos da instituição no mês de Maio, ao que o sr' Presidente da

Assembleia Geral referiu, não estar presente, sendo este um assunto da Direcção

Por fim, o Sr. Presidente da Direcção, apresentou à Assembleia, o oficio recebido do

ISSM, onde consta, o registo da alteração estatutaria, com a aprovação da proposta para

a altenção dos Estatutos Institucionais, estando estes em conformidade com o novo

quadro legal aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n'" 9l20l5lM, de 2 de

Dezembro, alterado pclo Decreto Legislativo Regional n," 14120I71M, de 1 de Junho'

estando o registo das ditas alterações efectuado pelo averbamento n'o 1 à inscrição n'o

1193 a folhas 9 do Livro de inscrição de Instituições Particulares de solidariedade

Social,tendosidoentregue,declaraçãoparaosreferidosefeitos'-----

Não havendo mais assuntos a trataÏ, o sr. Presidente da Assembleia Geral' referiu ter

três pontos afalar, sendo estes:-------

A entrega do lo Andar, que novamente foi dito, pelo Sr. Secretario Regional da Saúde

ì
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Dr. Pedro Ramos que seria entregue até ao final do ano transacto, não tendo sido

cumprido, o referido;

1. A carta com pedido de Demissão, recebida do Sr. Secretario da Direcção Eng.

Pedro Alberto Mafiins Gonçalves Jardim;----'

2. Uma proposta de sócio, referente ao Sr. Dr. José Luís Nunes, que demostrou

vontade de fazet parte dos sócios desta instituição.---------

Em relação ao primeiro ponto, o Sr. Presidente e Vice-Presidente da Direcção, referiram

não terem coúecimento de neúuma informação acerca da entrega desse espaço, tendo

sido referido para aguardar por alguma informação

Em relação ao segundo ponto, o Sr. Presidente da Assembleia Geral, questionou ao Sr.

Secretário da Direcção Eng. Pedro Jardim, se mantinha a sua demissão, tendo sido de

imediato, esta decisão confìrmada pelo Sr. Eng. Pedro Jardim. Deste modo, o Sr.

Presidente da Assembleia Geral, pediu que fossem verificados os suplentes de forma a

ser preenchida a vaga agora existente na Direcção. Mais foi reÍèrido, que a 1â Suplente,

Sra. Prof.u Maria Ângela Andrade Martins Gonçalves Jardim, não poderia sústituir

devido à sua não disponibilidade, paru o referido cargo, ficando o Sr. Presidente da

Direcção de contactar a 2u Suplente da Direcção, Sra. D. Maria Fernandes Alves Pereira

Giannotta, para saber da disponibilidade da mesma, para a actual vaga de Secretiiïio da

Direcção.--

Referente ao terceiro ponto, o Sr. Presidente da Assembleia Geral manifestou a sua

satisfação no interesse demonstrado na participação da Missão institucional, por pade

do Sr. Dr, José Luís Nunes, com a apresentação da sua inscrição para sócio, a ser posta

à consicleração da presente Assembleia

Documentação disponibilizada para consulta

. Dossier Gabinete de Apoio Social20l8;-------

Dossier Atelier Ocupacional 20 1 8;----

Dados gerais APP;--------

Respostas Sociais Extemas 20 1 8 ;-------

Médias das valências do mês de Março de2019:--

Registo CAN - dia de hoje;--------

Médias e totais das valências - 2018;-'-

Médias e totais das valências - 1o Trimestre 2019;--

o

a

a

a
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Mapas de serviços e actividades internas e extemas;-

Projectos em execução - A.O. e ERSA;----

Apoios e colaborações diversas - 2018;------

Folha 53
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Dossier 1" Andar;---

Delibemcões

Foi questionado à Assembleia pelo Senhor Presidcnte da Mesa da Assembleia Geral'

Dr. Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim, se algum dos presentes se oponha ou se

abstinha à apresentação das contas do exercício de 2018, tendo sido estas aprovadas

pela unanimicÌade dos presentes;--

Foi deliberado por unanimidade dos presentes, manter o apoio nas diferentes valências,

àqueles que cumpraln coüI as regms institucionais e que não promovam a insegurança e

o afastamento, de utentes e colaboradoÍes;--------

Foi aprovado por unanimidade e aclamação de todos os presentes, a proposta de sócio

do Sr. Dr. José Luís Nunes;-------------

Foram aprovadas por unanimidade dos presentes, todas as deliberações e informações

apresentadas referentes ao dia a clia institucional, ficando o seu registo nesta ata;--------'

Procedeu-se a uma Menção Honrosa e cinco Votos de Louvor, pelo Presidente da

Assembleia Geral Sr. Dr. Alberto.Toão Jardim, em representação da mesma Assembleia,

sendo uma Menção Honrosa, aos apoios prestados pelo Governo Regional, na pessoa do

Sr. Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque, à

Secretaria Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, na pessoa da Sra. Secretária

Dra. Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade e ao instituto de Segurança Social

da Madeira, na pessoa da Sra. Presidente do Conselho Directivo Dra. Augusta Ester

Faria de Aguiar, sem os quais, não seria possível desenvolver e manter a resposta social

pretendida, sendo aprovado por unanimidade dos presentes;--

Um Voto de Louvor ao Sr. Eng. Pedro Alberto Martins Gonçalves Jardim, pela sua

dedicação, disponibilidade e empenho descle 2009, ano em que integrou os Corpos

Gerentes desta Instituição, como Secretalio da Direcção, honrando e colaborando com a

Missão institucional, tendo por motivos pessoais, se afastado deste cargo, manifestando

todo o gosto em continuar o seu apoìo social, sempre que possível for, sendo aprovado

por unanimidade dos Presetltes;--

t
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Um Voto de Louvor à Câmara Municipal do Funchal, pela colaboração mantida ao

longo dos anos junto a esta Instituição, sendo aprovado por unanimidade dos presentes;-

Um Voto de Louvor, à Junta de Freguesia da Sé, na Pessoa do Senhor Presidente

Seúor Luís Miguel Moura de Sousa, que ao longo do ano colabora com a instituição,

sempre que solicitado, sendo aprovado por unanimidade dos

Um Voto de Louvor à Direcção, pela dedicação manifestada à Missão institucional,

sendo aprovado por unanimidade dos presentes;----------

Um Voto de Louvor, à Sra. Dra, Cristina Lucinda Bettencourt Góis, pela dedicação e

execução da contabilidade institucional, sendo aprovado por unanimidade dos

Um voto de louvor à Sra. Directora Luísa Pessanha, pela dedicação ao longo dos anos,

pelo trabalho desenvolvido nas valências desta Associação, em prol da população mais

carenciada, sendo aprovado pela unanimidade dos presentes;-----------

Não havendo nada mais a ttaÍat, e após todas as deliberações apresentadas terem sido

aprovadas por unanimidade dos presentes, foi encenada a sessão pelas 19.30 horas, E

foi lavrada esta ata que vai ser assinada por todos os presentes

presentes;--

v'" (
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