RELATÓRIO de GESTÃO

2017

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 e 5 vagas extra acordo
- 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, 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 participou na Expofacic 2017 e comemorou o 34º Aniversário.
Actividade Comercial
As Prestações de serviços em 2017 foram de € 252.297,58 mais € 17.760,70
que em 2016 justificado pela atualização de mensalidades com a entrada de novos
utentes e ao preenchimento quase total das vagas extra acordo. O Resultado Líquido
do Exercício foi de € 13.955,15.
Recursos Humanos
Do quadro de pessoal da Associação Sócio Cultural Pró-Lemede fazem parte 24
funcionárias:


1 Diretora Técnica



1 Técnica superior Serviço Social de 1ª



1 Contabilista Certificada



1 Monitora de 1ª



5 Auxiliares Ação Direta de 1ª



4 Auxiliares Ação Direta de 2ª



4 Auxiliares Ação Direta de 3ª



3 Auxiliares Serviços Gerais



1 Cozinheira de 1ª



2 Ajudante de Cozinha



1 Lavadeira (em regime licença sem vencimento)

A Instituição tem ainda 2 prestadores de serviços:


1 Médica



1 Enfermeiro

Os gastos com pessoal em remunerações e encargos, atingiram em 2017 o
valor de € 271.703,03 mais € 25.210,50 que em 2016, justificado contratação de 1
funcionária em final de 2016 e por outra em 2017 e também pelas atualizações
salariais de acordo com a tabela salarial das IPSS e do SMN.
Endividamento de Clientes:
O Endividamento de Clientes em 2017 foi de € 5.032,38 menos € 27,02 que em
2016.
Endividamento a Fornecedores:
O Endividamento a fornecedores em 2017 foi de € 9.957,00 mais € 1.302,66
que em 2016.
Investimentos
Em 2017 foram efetuados os seguintes investimentos no valor total de
54.446,99 €:



Pintura da fachada da entrada principal do edifício – 775,00€,
Colocação de estrutura para proteção da chuva e vento na entrada
principal do edifício – 2.337,00 €



Substituição de alguma caixilharia – 5.535,00€



Obras de carpintaria – 336,53€



2 Bancos de jardim – 340,00€



Aquisição de 10 camas elétricas, 15 colchões viscoelásticos, 1 cadeira de
rodas, 1 nebulizador, 1 cadeira de banho, 1 estetoscópio, 1 cadeirão
relax – 6.865,05€



1 Colchão e 1 Nebulizador – 368,00€



Remodelação da cozinha – Equipamento (Bancadas, armários, chuveiros,
grelhas/canalinas e baldes – 8.536,20€



2 Termómetros digitais – 79.70€



1 Fogao Junex 8 bicos – 3.936,00€



Obras de ampliação da cozinha e remodelação de algumas partes do
edifício (wc) – 20.049,00€



Carpintaria (Obras de ampliação da cozinha e remodelação de algumas
partes do edifício (wc)) – 2.051,90€



Obras na piscina – 3.237,61€

Proposta de aplicação dos resultados
A Direção, propõe que o resultado líquido do exercício de 2017 no valor de €
13.955,15 (treze mil novecentos e cinquenta e cinco euros e quinze um cêntimos)
tenha a seguinte aplicação: Resultados Transitados € 13.955,15.
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, 23 de Março de 2018
A Direção

