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ATAS

Ata número 631

26-06-2020

Associação Protectora dos Pobres

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

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

Direção 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: ------------

o Aprovação de Prestação de Contas do Ano de 2019;

. Informagões de interesse geral;

Tomou coúecimento, das médias mensais nas valências institucionais no mês de

Maio:------

Balneários- 1 3 ;--------

Lavandaria -28 ;- - - - - - - -

CAN-Pernoita- 1 1 ;-----------

CAN-Jantar- 1 1 ;---------

CAN-Balneários- 1 1 ;-----------

CAN-Lavandaria- 1 1 ;-----------

Take - Away (COVID-19)- 240;----

Foi discutido o resultado do exercício económico de 2019, apresentado pelo Gabinete

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

próprios, tal como, solicitado pelo Instituto da Segurança Social da Madeira- ISSM, para

a análise e discussão da prestação de contas do exercício de 2019, segundo os

procedimentos de prestação de contas do Sistema de Normalização Contabilística das

Entidades do Setor Não Lucrativo ( SNC), ao abrigo do Decreto-lei n.o 9812015, de 2 de

Juúo, que apresenta o resultado do exercício económico de 2019 positivo.---

Documentos disponíveis para consulta:--

. Dossier Gabinete de Apoio Social 2019;-------

r Dossier Atelier Ocupacion al 20lg ;--
o Dados gerais APP;-------
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. Respostas sociais externas 2019;--:---

o Médias das valências do mês de Maio de2020;---

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

o Médias e totais das valências -2019;-
. Médias e totais das valências - 1o Trimestre 2020;------

. Mapas de serviços e atividades internas e externas;

o Projetos em execução - A.O. e ERSA.;--

o Apoios e colaborações diversas - 2019;---

o Dossier 1o Andar;--

Deliberações

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

2019, o qual deverá ser apresentado à Assembleia Geral e após a sua aprovação, publicado

no site institucional;

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 lavrada esta ata que vai ser assinada pelos presentes.-
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Ata da Assembleia Geral Ordinária

29-06-2020

Associação Protectora dos Pobres

Aos vinte e nove dias do mês de juúo do ano de dois mil e vinte, pelas dezoito horas,

na convocatória, ao abrigo dos estatutos, com a presença de 8 associados, deu-se início

à Assembleia Geral Ordinária, na sede da Associação Protectora dos Pobres, sita à Rua

do Frigorífico n.o 9 a 19, presidida pelo Sr. Presidente da Assembleia Geral, 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 Alber"to Gonçalves da Silva, Sr. Dr. António João Portugal Almada Cardoso, Sr.u

Dr.u Teresa Maria Prado de Almada Cardoso Perry Vidal, Sr.u Dr.u Margarida Maria

Portugal de Almada Cardoso Gonçalves Marques e ainda o Sr. Dr. Francisco Lourenço

Almada Cardoso Perry Vidal, gestor financeiro da instituição-----------

O Sr. Presidente da Assembleia Geral, Dr. Alberlo João Cardoso Gonçalves Jardim,

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

o Aprovação da Prestação de Contas do Ano 2019;

o Apreciação de sugestões e informações de interesse geral;

Foi dada apalavra à Direção pelo Seúor Presidente da Assembleia Geral, Dr. Alberto

João Cardoso Gonçalves Jardim, tendo o Sr. Presidente da Direção, Sr. Dr. António

João Prado Almada Cardoso agradecido a presença de todos, passando apalavra ao Sr.

Vice-Presidente da Direção, Sr. Carlos Alberto Gonçalves da Silva, que iniciou a sua

intervenção declarando a não havia qualquer divida da instituição a fornececedotes,

segurança social, fisco e colaboradores...

Felicitou o Gestor Financeiro da A.P.P, Sr. Dr. Francisco Lourenço de Almada Cardoso

Perry Vidal pelo excelente trabalho que tem vindo a desempeúar, nomeadamente na

elaboração de diversos projetos que têm submetidos a diversas instituições na tentativa

de conseguir mais apoios financeiros, passando-lhe de seguida a palavra, tendo este
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iniciado a análise e discussão da prestação de contas referente ao exercício de 2019, que

já tiúam merecido parecer favorável do Conselho Fiscal, apresentadas em documentos

próprios segundo os procedimentos de prestação de contas do Sistema de Normalização

Contabilística das Entidades do Setor Não Lucrativo ( SNC), tal como solicitado pelo

Instituto da Segurança Social da Madeira- ISSM, nos termos do Deueto-lei n.o 9812015,

de2 de Junho.-----

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Sr. Dr. Alberto João Cardoso Gonçalves

Jardim questionou se todas as valências continuavam ativas, dada a Pandemia COVID-

19, ao que prontamente o Vice-Presidente da Direção, Sr. Carlos Alberto Gonçalves da

Silva respondeu que de acordo com o plano de contingência adotado, foi mantido ativo

o refeitório garantindo as refeições de almoço e jantar em takeaway, dando continuidade

sem qualquer interrupção à nossa principal missão institucional

O Sr. Dr. Francisco Lourenço Almada Cardoso Perry Vidal terminou a sua exposição,

ressalvando que no ano de 2019 não se registaram custos extraordinario com a

conservação e rcparação das instalações da A.P.P.

Terminada a discussão e apresentação do exercício do Fecho de Contas 2019, foi

passado ao segundo ponto de ordem pelo Seúor Presidente da Assembleia Geral:-------

--Apreciação de sugestões e informações de interesse geral:------

O Seúor Presidente da Direção relatou as dificuldades que a Direção tem encontrado

para rever o acordo atípico com o ISSM que vigora desde 2015 e que se encontra

desajustado para o funcionamento das valências da instituição.

O Sr. Vice-Presidente da Direção, Sr. Cados Silva, apresentou várias ideias para

projetos a delineadar paÍa o 1o Andar.

1o- Projeto de Ocupação e Desenvolvimento de Competências Pessoais (Atelier

Ocupacional) que sendo transferido para o 1o Andar com teria mais espaço

melhorarando a qualidade dos serviços prestados, bem como o alargamento do projeto

de costura criativa e o reativamento do ensino recorrente-

2" - A Sr.u Dr.u Teresa Maria Prado de Almada Cardoso Perry Vidal enalteceu a ideia do

alargamento do refeitório com um acesso direto do actual refeitório ao 1o Andar

3o - O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Alberto João Cardoso

Gonçalves Jardim, sugeriu que fosse feito um oficio para o ISSM, face à necessidade de
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serem efetuadas as obras no 1o Andar, de forma a ser possível apoiar pessoas

carenciadas que venham a recoffer aos serviços da instituição. ---------

Deliberações

Foi questionado à Assembleia pelo Senhor Presidente da Assembleia Geral, Dr. Alberto

João Cardoso Gonçalves Jardim, se algum dos presentes se opoúa ou se abstiúa à

apresentação das contas do exercício de 2019, tendo sido estas aprovadas pela

unanimidade dos presentes.-

O Sr. Presidente da Assembleia Geral, Sr. Dr. Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim

propôs e submeteu a votação uma Menção Honrosa e oito Votos de Louvor-

Uma Menção Honrosa à equipa cessante da Direção, sem a qual não teria sido possível

desenvolver e manter a resposta social pretendida, sendo aprovado por unanimidade dos

presentes.-

Um Voto de Louvor ao Sr. Dr. Roberto Paulo Martins de Aguiar, Sociólogo, pela

excelente dedicação e entrega ao desempeúo da sua função na instituição, sendo

aprovado por unanimidade dos presentes.-

Um Voto de Louvor ao Sr. Dr. Francisco Lourenço Almada Cardoso Perry Vidal, pela

gestão financeira desenvolvida na instituição, sendo aprovado por unanimidade dos

presentes.-

Um Voto de Louvor, à Sr. Prof. David João Rodrigues Gomes, pela sua dedicação,

disponibilidade e empenho desde 2009, ano em que integrou os Corpos Gerentes desta

Instituição, como Presidente do Conselho Fiscal, honrando e colaborando com a Missão

Institucional, tendo por motivos profissionais sido obrigado a afastar-se deste cargo,

manifestando todo o gosto em continuar o seu apoio social, sempÍe que possível for,

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

Um Voto de Louvor ao Sr. Dr. António .Toão Porlugal Almada Cardoso, pela sua

dedicação, disponibilidade e empeúo desde 2009, ano em que integrou os Corpos

Gerentes desta Instituição, como Tesoureiro da Direção, honrando e colaborando com a

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

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

por unanimidade dos presentes;-
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Um Voto de Louvor, a todos os que colaboraram com o encerramento s apresentação do

Fecho de Contas de2019.---

Um Voto de Louvor a todos os funcionários, pelo trabalho desenvolvido nas valências

desta Associação, em prol da população mais carenciada, sendo aprovado pela

unanimidade dos presentes

Um Voto de Pesar pelo falecimento do Seúor Sidónio de Gouveia, vogal do Conselho

Fiscal, o qual foi aprovado pela unanimidade dos presentes;--------

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

aprovadas por unanimidade dos presentes, foi encerrada a sessão pelas 19.00 Horas. E

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