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Relatório de Gestão
Nota Introdutória

A Associação Sócio Cultural Pró-Lemede é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social sem fins lucrativos fundada a 4 de Julho de 1983, desenvolvendo
atividades de carácter social e cultural.
No âmbito Social possui as seguintes respostas Sociais:
- Centro de Dia -capacidade para 20 utentes – protocolo com a segurança social
para 15
- Apoio Domiciliário – capacidade para 15 utentes - protocolo com a segurança
social para 15
- Lar – capacidade para 20 utentes – 2 vagas cativas da Segurança Social e 18
protocoladas.
Esta Instituição faz ainda trabalho de Comunidade, sinalizando, encaminhando e
apoiando famílias em situação de maior fragilidade social. Somos Entidade Beneficiária
e Mediadora do FEAC, e trabalhamos em parceria com a Câmara Municipal de
Cantanhede

com

o

Centro

Distrital

de

Segurança

Social

de

Coimbra e encaminhamento para a Colmeia.
No âmbito Cultural:
Neste âmbito realizaram-se 2 passeios (São Bento da Porta Aberta e
Peniche/Buddha Eden), participação na Expofacic 2015 e comemoração do 32º
Aniversário.
Actividade Comercial
O volume de negócios em 2015 foi de € 223.730,31 menos € 5.682,77 que em
2014 justificado por se ter deixado de servir as refeições escolares a partir do mês de
Agosto aos alunos do Jardim Infância de Lemede. O Resultado Líquido do Exercício foi
de € 2.041,29.
Recursos Humanos
Do quadro de pessoal da Associação Sócio Cultural Pró-Lemede fazem parte 20
funcionárias:


1 Diretora Técnica



1 Técnica superior Serviço Social de 1ª



1 Técnica Oficial de Contas



1 Monitora de 1ª



5 Auxiliares Acção Directa de 1ª



5 Auxiliares Acção Directa de 2ª



3 Auxiliares Serviços Gerais



1 Cozinheira de 1ª



1 Ajudante de Cozinha



1 Lavadeira

A Instituição tem ainda 3 prestadores de serviços:


1 Médica



1 Enfermeiro



1 Auxiliar Serviços Gerais

Os gastos com pessoal em remunerações e encargos, atingiram em 2015 o
valor de € 232.539,02 mais € 12.107,09 que em 2014, justificado pelas atualizações
salariais (vencimento e categorias) de acordo com a tabela salarial das IPSS e do SMN.
Endividamento de Clientes:
O Endividamento de Clientes em 2015 foi de € 5.295,50 menos € 1.087,02 que
em 2014, justificado por um controlo mais rigoroso efetuado às famílias dos utentes
para que regularizem as suas dívidas atempadamente.
Endividamento a Fornecedores:
O Endividamento a fornecedores em 2015 foi de € 9.717,40 menos € 258,59
que em 2014.
Financiamentos Obtidos:
Em 2015 reduziu-se o valor de € 17.025,88 relativo ao Empréstimo Bancário.
Fica por liquidar o valor € 7.137,35.
Investimentos
Em 2015 foi efetuada a substituição da caixilharia da cozinha e refeitório e a
reparação do teto da sala do sócio, obras estas que ascenderam a € 5.359,25.
Também foi adquirido 1 central de incêndio (4 zonas), estantes, 1 computador,
1 fogão, 1 carro de lavandaria, 1 carro de serviço e um carro de limpeza totalizando o
valor de € 1.575,11.
Perspectivas para 2016
Os investimentos previstos são:


Ampliação da cozinha;



Remodelação de algumas partes do edifício;



Reparação e pintura do edifício;



Aquisição de uma caldeira

Proposta de aplicação dos resultados
A Direção, propõe que o resultado líquido do exercício de 2015 no valor de €
2.041,29 (dois mil e quarenta e um euros e vinte nove cêntimos) tenha a seguinte
aplicação: Resultados Transitados € 2.041,29.
Nota Final
Aos utentes e fornecedores que nos honraram com a sua preferência,
agradecemos a confiança depositada, que constituiu um importante incentivo e
compensação pelos esforços empreendidos por quantos trabalham nesta Instituição.
A todos os trabalhadores e colaboradores que contribuíram para o bom
desempenho da Instituição com o seu profissionalismo e dedicação, a Direção deseja
expressar o seu agradecimento.

Lemede, 18 de Março de 2016
A Direção

