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Ata número 633

06-04-2021

Associação Protectora dos Pobres

Ao sexto dia do mês de Abril de dois mil e vinte e um, na sede da Associação Protectora

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

desta Associação sob a presidência da Sr.u Dr.u Teresa Maria Prado de Almada Cardoso

Perry Vidal, esteve presente a esta reunião o Vice - Presidente Sr. Carlos Alberto

Gonçalves da Silva, o Secretário Sr. Dr. António João Prado Almada Cardoso, a fim de

discutir e deliberar sobre a seguinte ordem de trabalho:

o Aprovação de Prestação de Contas do Ano de 2020;

o Informações de interesse geral;

Tomou conhecimento, das médias mensais nas valências institucionais no mês de Março:

Pequeno-Almoço - 14;

[-i
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Balneários - l9; ------

Lavandaria - 19;

CAN - Pernoita - 14; ------

CAN-Jantar-14;

CAN-Balneários- 14;

CAN - Lavandaria- 14;

Take - Away (COVID-I 9) - 327;

Foi discutido o resultado do exercício económico de 2020, 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 2020, segundo os

procedimentos de prestação de contas, nos termos do artigo 19o do Estatuto das

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

Legislativo Regional n.9l20l5lM, de2 de Dezembro.

A estrutura das contas em2020, respeita os mesmos princípios de anos anteriores, isto é,

os resultados são apurados nos diferentes Centros de Custos e as Receitas e Custos são

movimentados de acordo com as condições estabelecidas em acordo. Em 2020

continuamos com os mesmos centros de custos que em 2019, a saber Refeitório, Centro
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de Acolhimento Noctumo, Atelier Ocupacional, Equipa de Rua de Jovens em Risco e

Equipa de Rua dos Sem Abrigo. Os Custos não Elegíveis (centro de custos criado para

contabilizar custos que não estão contemplados em acordos pelo Instituto de Segurança

Social da Madeira), são custos que são suportados por quotas e donativos recebidos. ----

Pelo ISSM, recebemos um total de 781001,77€, de donativos um montante de

109 829,86€ e de reembolso de IRS 12174,06€..

No que concerne aos custos de matérias primas e aquisição de roupa, medicamentos,

material Covid-19, entre outros totalizou o valor de 149 852,64€ e os custos com o pessoal

um total de 441 507,70€, os custos de FSE o montante de 188 257,21€ e quanto aos gastos

com as depreciações, estes baixaram, pois, tivemos menos custos com o imobilizado. ---

Em caixa e depósito bancário temos o valor de 102 262,46€.

----------Informações de Interesse Geral

O Vice-Presidente, Sr. Carlos Silva deu coúecimento da reunião de reavaliação do

Acordo Atípico para a atualização da comparticipação mensal do ISSM com esta

Instituição, de forma a colmatar esta realidade.

A Sr.u Presidente da Direção, Dr.u Teresa Maria de Almada Cardoso Perry Vidal reforçou

a necessidade do apoio financeiro para a obra de ampliação do refeitorio do 1o Andar à

qual ainda não obtivemos resposta.

Documentação disponibilizada para consulta:

o Dossier Gabinete de Apoio Social de 2020;
o Dossier Atelier Ocupacional de 2020;
o Dados Gerais APP; ----
o Médias e totais das valências - 1o Trimestre 202I;
o Dossier 1o Andar;

Deliberações

Foi aprovado por unanimidade dos presentes, o Fecho de Contas referente ao ano de2020

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. ---------
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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

Folha

do livro

07-04-2021

Associação Protectora dos Pobres

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas reuniu a

Assembleia Geral Ordinária da Associação Protectora dos Pobres, devidamente

convocada para o efeito e na sua sede à Rua do Frigorífico n.o 9 a 19, sob a presidência

do Presidente da Assembleia Geral o sócio Dr. Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim.

secretariado pelo Primeiro Secretario da Mesa Da Assembleia Geral Senhor João

Heliodoro da Silva Dantas.

A Assembleia Geral teve início trinta minutos após a primeira convocatória de acordo

com o disposto na convocatória por à hora marcada não estarem presentes o número de

sócios estatutariamente exi gido.

Lido o anúncio convocatório, o Presidente da Mesa declarou aberta a reunião, com a

presença de 7 sócios que constam da lista de presenças que fica anexa a esta ata e com a

seguinte ordem de trabalhos:

o Aprovação da Prestação de Contas do Ano 2020;

o Apreciação de sugestões e informações de interesse geral;

Foi dada a palavra à Direção, tendo o Vice-Presidente, Sr. o Carlos Alberto Gonçalves

Silva, após agradecer a presença dos sócios, passado apalavraao Dr. Francisco Lourenço

de Almada Cardoso Peny Vidal, para a análise e discussão da prestação de contas do

exercício de2020.

Por ele foi dito que a estrutura das contas em2020,respeita os mesmos princípios de anos

anteriores, isto é, os resultados são apurados nos diferentes Centros de Custos e as

Receitas e Custos são movimentados de acordo com as condições estabelecidas em

acordo. 8m2020 continuamos com os mesmos centros de custos que em 2019, a saber

Refeitório, Centro de Acolhimento Noturno, Atelier Ocupacional, Equipa de Rua de

Jovens em Risco e Equipa de Rua dos Sem Abrigo. Os Custos não Elegíveis (centro de

custos criado para contabihzar custos que não estão contemplados em acordos pelo

Instituto de Segurança Social da Madeira), são custos que são suportados por quotas e

donativos recebidos

8m20I5,0 ISSM atribuiu a importância de 272 812,18€, esta verba foi contabilizadaem
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rendimentos a reconhecer. A 3111212020 o saldo da conta é de25 823,22€. Em dezembro

de 2018 a Instituição assinou um acordo tripartido de apoio eventual n" 312018 no valor

de 117 236,00€ com o ISSM-IP RAM. Da verba inicial atribuída restam 40 125.36€, que

estão em saldo de conta de rendimentos a recoúecer. Pelo ISSM, recebemos um total de

781 001 ,77€, de donativos um montante de 109 829,86€ e de reembolso de IRS

t2174,06€

No que conceme aos custos de matérias primas e aquisição de roupa, medicamentos,

material Covid-19, entre outros totalizou o valor de 149 852,64€. e os custos com o pessoal

um total de 441 507,70€,, os custos de FSE o montante de 188 257 .21€ e quanto aos gastos

com as depreciações, estes baixaram, pois, tivemos menos custos com o imobilizado.

Também é de referir que temos em caixa e depósitos bancários o valor de 102 262,46€. -

O Presidente da Mesa da Assembleia, mediante os valores apresentados, nas despesas da

aquisição de material para a distribuição das refeições questionou a possibilidade de se

reutilizar o mesmo, sendo de pronto esclarecido pelo Vice-Presidente, que tal não podia

ser feito no sentido em que as pessoas que recoÍTem aos nossos serviços, não se

conseguem controlar e desta feita não nos é garantido a segurança.

Por fim, o Vice-Presidente, Sr. Carlos Silva referiu que as contas refletem a realidade

institucional, onde os resultados obtidos só são possíveis devido a uma excelente gestão

financeira e deu coúecimento de que iria se realizar uma reunião no ISSM, paÍa a

reavaliação do Acordo Atípico para que se proceda à atualização da comparticipação

mensal do ISSM com esta Instituição, de forma a colmatar esta realidade

A Senhora Presidente da Direção, Dr.u Teresa Maria de Almada Cardoso Perry Vidal

reforçou anecessidade do apoio financeiro paraa obra de ampliação do refeitório do 1o

Andar à qual ainda não obtivemos resposta

Passou-se ao segundo ponto de ordem de trabalhos. -----------

Apreciação de sugestões e informações de interesse geral:

Nada mais havendo a tratar foi posta a votação pelo Senhor Presidente da Assembleia

Geral, Dr. Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim as contas do exercício de2020,tendo

sido estas aprovadas por unanimidade.

Seguidamente pelo Presidente da Assembleia Geral Sr. o Dr. o Alberto João Jardim, foi

proposto:

Um Voto de Louvor à Sr.u Dr.u Cristina Lucinda Bettencourt Góis, pela dedicação e



Associação Protectora dos Pobres
Rua do Frigorifico, ne 9 a L9 9050-448 Funchal

NIF: 511,022859 CAE: 88990 de

ATAS

execução da contabilidade institucional, sendo aprovado por unanimidade dos presentes;

Um Voto de Louvor, a todos os que colaboraram com o encerramento e apresentação do

Fecho de Contas de2020. sendo aprovado pela unanimidade dos presentes.

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.

Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a sessão pelas dezasseis horas e vinte

minutos.

E para constar esta ser

a
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