Ata número 634
26-04-2022
Associação Protectora dos Pobrcs

Aos vinte e seis dias do mês de Abril de dois mil e vinte e dois, 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 da Sr.u Dr.u Teresa Maria Prado de Almada
Cardoso Perry Vidal, esteve presente a esta reunião o Vice

Gonçalves da Silva,

o

-

Presidente Sr. Carlos Alberto

Secretário Sr. Dr. António Prado de Almada Cardoso,

ea

Tesoureira, Sr." Dr." Margarida Maria Porlugal de Almada Cardoso G. Marques, a fim de

discutir e deliberar sobre a seguinte ordem de trabalho:

.
o

Aprovação de Prestação de Contas do Ano de202l; -----------Informações de Interesse Geral;

Tomou conhecimento, das módias diárias nas valências institucionais no mês de Março:Pequeno-Almoço-

Almoço- 101;

Balneários-

Lavandaria-23;

Atelier Ocupacion al-22

:

Foi discutido o resultado do exercício económico de 202l,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 2021, 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
Junho, que apresenta o resultado do exercício económico

de202l positivo, uma vez que,
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a Instituição encontra-se com as contas pagas, sem dívidas.

No ano de 2021a instituição

foi apoiada pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM num total de
826.395,16€, representando um aumento Í'ace ao ano anterior, Relativamente ao n,o médio
de postos de trabalho ao serviço

em2021foi num total

de 33 pessoas

Na análise Económica e Financeira, os subsídios à exploração concedidos à instituição
em2021 ascenderam ao valor de 768.274,33€, representando uma vez mais um aumento
face ao ano anterior, O resultado líquido do exercício de 2021 ascendeu ao montante de
33,351,53€ positivos, representado assim que a associação se encontra com as contas
regularizadas.

A Presidente da Direção,

Sr.u Dr.u Teresa Perry Prado de

Almada Cardoso Perry Vidal,

expôs aos demais membros da Direção, o novo Projeto de Ampliagão do Refeitório já
elaborado, que visa abranger mais 52 pessoas em simultâneo com verba existente para
esse

frm, e ainda após reunião feita a pedido da Sr.u Secretária da SRIC, Sr.u Dr.u Rita

Andrade, onde nos

foi

pedido que na sequência dessas obras fossem tambem

implementadas mais 20 camas para pernoita o que caberia no solicitado pela comunidade
e seria incluído nas verbas do PRR.

Assim o projeto foi reformulado nesse sentido, aumentando mais um andar e dando
seguimento ao que já e encontrava definido inicialmente.

A Associação Protectora dos Pobres, no exercício económico de2022, vai continuar
receber os subsídios

à exploração e ao investimento concedidos pelo Instituto

a

de

segurança Social da Madeira, IP-RAM, de forma a cumprir com os seus objetivos
propostos, que serão os mesmos que temos vindo a desenvolver até ao momento. --------

Documentos disponíveis para consulta:

e Médias das valências do mês de Março de2A22;

r Registo CAN - dia de hoje;
. Médias e totais das valências-2021;
r

Médias e totais das valências

.

Mapas atualizados;

-----------

- 1o Trimestre 2022; -----;--------

r Apoios e colaborações diversas - 2021;
r Projecto de Ampliação do lo Andar;

rì
ü

14

Dgliberaçõcs
Foi aprovado por unanimidade dos presentes, o Fecho de Contas referente ao ano 2021,
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
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ser assinada pelos plesentes.
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Ata da Assembleia Geral Ordinária
28-04-2022
Associação Protectora dos Potrres

Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito
horas, meia hora após a hora marcada, na convocatória, ao abrigo dos estatutos, com a
presença de

5

associados, deu-se início à Asserrbleia Õeral 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. Dr. Francisco Luís Nunes da Silva,
Sr.u Dr.u Teresa

Maria de Almada Cardoso Perry Vidal, Sr. Carlos Alberto Gonçalves da

Silva, Sr. Dr'. António João Prado Almada Cardoso;

O Sr. Presidente da Assembleia Geral, Dr. Alberto 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 2021
Apreciação de sugestões e informações de interesse geral;

Foi dada a palavra à Direção pelo Seúor Presidente da Assembleia Geral, Dr, Alberto
João Cardoso Gonçalves Jardim, tendo

o

seu Vice-Presidente, Sr. Carlos Alberto

Gonçalves da Silva, com base nas demonstrações fìnanceiras apresentadas pelo Gabinete
de Contabilidade

- Nominal

responsável pela contabilidade institucional da APP, iniciado

a análise e discussão da prestação de contas do exercíçio de 2021, apresentadas em
documentos próprios segundo os procedimentos de prestação de contas do Sistema de

Normalização Contabilística das Entidades do Setot Não Lucrativo

(

SNC), tal como

solicitado pelo Instituto da Segurança Social da Madeira- ISSM, nos termos do Decretolei n.o 981201.5, de 2 de Junho
O Sr, Carlos Alberto Gonçalves da Silva apresentou o resultado do exercício económico

de2021, como positivo, uma vez que a Instituição se encontra com as contas pagas, sem
dívidas sendo que no ano de 2A2I fomos apoiados pela iSSM, num total de 826.395,16€,,

tivemos uma média de recursos humanos em trabalho de 33 pessoas e um resultado
positivo de 33.35 1,53€.
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A Associação Protectora dos Pobres, no exercício económico de2022, vai continuar
receber os subsídios

a

à exploração e ao investimento concedidos pelo Instituto de

segurança Social da Madeira, IP-RAM, de forma a cumprir com os seus objetivos
propostos, que serão os Ínesmos que temos vindo a desenvolver até ao momento. -------Por fim, o Sr. Vice-Presidente, Sr. Catlos Silva, referiu que as contas refletem a realidade

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

Terminando a discussão e apresentação do exercício do Fecho de Contas 202I, foi
passado ao segunclo ponto de ordem pelo Senhor Presidente da Assembleia Geral: -------

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

O Vice-Presidente informou quo com a pandemia temos vindo a distribuir um maior
número de refeições, isto é, as pessoas almoçam no refeitório e ainda levam refeição em

takeaway para o jantar. As pessoas que recorrem à associação para as refeições, não
passam somente por pessoas em situação de sem-abrigo, deparamo-nos cada vez mais

com pessoas de uma classe média que por ventura perderam os seus empregos, e que
apresentam baixos rendimentos.

O Sr. Dr. Francisco Luis Nunes da Silva, questionou acercâ do que é distribuído

nas

refeições, e é esclarecido pelo Vice-Presidente, Sr. Carlos Silva que levam a refeição,

pão, fruta entre outros alimentos recebidos em donativo. É dado coúecimento
presentes de que

aos

o refeitório irá voltar a funcionar normalmente, abrindo a meados do

mês de maio, sendo que o refeitório tem capacidade para 56 pessoas à vez, para assim
evitarmos o aglomerado de pessoas que se vão instalando na fila para o almoço e que por
vezes, não respeitam as normas da delegação de saúde acerca do distanciamento social e

o que nos leva a contatar a Polícia de
com os desacatos. O Sr. Dr. Albefto João Cardoso

consequentemente causam desentendimentos
Segurança Pública para acatar

Gonçalves .lardim, intervém dizendo que a equipa de rua para pessoas em situação de
senr-abrigo (ERSA), deve atuar nessa circunstância de modo a manter a organização do
espago ao qual o Vice-Presidente, Sr. Carlos Silva, diz que tem insistido para que a equipa

atue sobre a situação de modo a minimizar essa problemática.

A Presidente da Direção,

Sr.u Dr.o Teresa Perry

Vidal, mencionou que uma das soluções

para toda esta problemática, passa pelo Projeto de Ampliação do Refeitório

já elaborado,

que visa abranger mais 52 lugares para além dos 56 já existentes, visto existir uma verba
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para esse fim, e mais inforrnou de que após reunião feita a pedido da Sr.u Secretária da

SRIC, Sr.n Dr.u Rita Andracle foi-nos pedido, que na sequência dessas obras fossem
tambérn implementadas 20 camas para pernoita, ao qual, demos ordem para que o projeto
f'osse reformulado

de modo a dar a resposta social pretendida à comunidade

mas

mantendo o foco no projeto inicial que passa pela ampliação do refeitório como definido

inicialmente. O Sr. Dr. Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim, questionou sobre o que
é necessário para dar encaminhamento a esse projeto, o Sr. Carlos Silva afirma que o
fïnanciamento existe, a questão é que a Câmara Municipal do Funchal não autoriza a obra.

O Sr. Dr. Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim, disse que não podemos deixar

de

resolver um problema social e perder essas verbas para união europeia por causa de um

plano de diretor, como tal, sugeriu que fosse feita uma reunião com o Sr. Presidente da

:*::1ï:ï:ïïï"ï:ïff:iï::ï::ïiffi:::::::::ï:::-l
o Dossier Gabinete de Apoio Social 2021;

r

Dados gerais APP; ------

.

Médias das valências do mês de março de 2022;

r

Mapas atualizados;

o Projeto de Ampliação do

1o

Andar;
Deliberações

Foi questionado à Assembleia pelo Senhor Presidente da Assembleia Geral, Dr. Alberto
João Cardoso Gonçalves Jardim, se algum dos presentes se
apresentação das contas

opoúa ou se abstinha

do exercício de 2027, tendo sido estas aprovadas

à

pela

unanimidade dos presentes
Foi deliberado por unanimidade dos presentes, solicitar uma audiência com Presidente da
Câmara Municipal do Funchal, de forma a sensibilizar os projetos desenvolvidos nesta

Instituição;
Foram aprovadas por unanimidade dos presentes, todas as deliberagões 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 pelas 18h40. E para constar, foi
lavrada esta ata que vai ser assinada por todos os presentes
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