ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE S. JOSÉ DA LAMAROSA
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RELATÓRIO & CONTAS 2015 - Introdução
 Os Corpos Gerentes da Associação de Solidariedade Social de S. José da Lamarosa, nos termos dos seus
Estatutos e Regulamento Interno, apresentam o Relatório de Actividades e as Contas do exercício findo
em 31 de Dezembro de 2015.Será este o ultimo relatório e contas que estes Corpos Sociais apresentam
uma vez que serão hoje realizadas eleições para o quadriénio 2016/2019.
 O ano 2015 foi o continuar da falta de resposta à procura de vagas nas Valências de Lar e Centro de Dia,
sendo esta a maior dificuldade da gestão deste Equipamento social.
 Os sócios continuam na sua maioria a compreender esta dificuldade, outros apresentam argumentos
distorcidos da realidade, chegando a conclusões precipitadas por não ser possível satisfazer as suas
necessidades imediatas.
 Apresentamos este ano um Resultado liquido negativo, o que nos leva a alertar os novos Corpos Sociais
ter atenção á evolução dos Gastos e Rendimentos nos próximos anos.
 A situação do não alargamento do Acordo de Cooperação para a valência de lar, continua a ser o maior
problema para a gestão financeira adequada á dimensão do Equipamento Social.
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Relatório & Contas por valência
 A Valência foi utilizada sempre em excesso em relação
ao Acordo (para 23 utentes) conforme quadro seguinte

Os utentes que frequentaram esta resposta social,
puderam usufruir dos serviços de transporte para a
instituição, alimentação, higiene pessoal, tratamento
de roupa, apoio na saúde actividades de animação e
convívio e massagem de reabilitação.

Meses

Utentes

Janeiro

34

Fevereiro

34

Março

32

Abril

31

Maio

30

Junho

30

Julho

30

Agosto

27

Setembro

28

Outubro

30

Novembro

30

Dezembro

30
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Relatório & Contas por valência
 Também aqui a utilização da resposta foi sempre
superior ao Acordo de Cooperação (para 23 utentes)
como demonstra o quadro.

Os utentes que frequentaram esta resposta social,
puderam usufruir dos serviços de alimentação,
higiene pessoal, tratamento de roupa, higiene
habitacional e apoio ao nível de cuidados de saúde e
aquisição de bens

Meses

Utentes

Janeiro

25

Fevereiro

24

Março

25

Abril

27

Maio

26

Junho

26

Julho

25

Agosto

24

Setembro

26

Outubro

27

Novembro

29

Dezembro

29
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Relatório & Contas por valência
 Continuamos a sentir que uma das lacunas graves
desta resposta Social continua a ser a falta de acordo
Cooperação para a totalidade dos utentes. Temos
acordo para 26 e em média 47 utilizam esta resposta.

Os utentes que frequentaram esta resposta social,
puderam usufruir dos serviços de alimentação,
higiene pessoal, tratamento de roupa, higiene
habitacional e apoio ao nível de cuidados de saúde e
aquisição de bens, actividades de animação, convívio
e massagens de reabilitação

Meses

Utentes

Janeiro

49

Fevereiro

49

Março

48

Abril

48

Maio

47

Junho

47

Julho

47

Agosto

47

Setembro

47

Outubro

46

Novembro

47

Dezembro

48
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Valores em Euros

BALANCETE DO RAZÃO 2014

No ano de
2014
registou-se
um
resultado
líquido de
€ 38.858,02
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Custos
As contas de custos mais relevantes são













Alimentação
Trabalhos especializados
Conservação e Reparação
Ferramentas e utensílios
Material de Escritório
Electricidade
Combustíveis
Água
Gás
Limpeza, higiene e conforto
Custos com Pessoal
Despesas de Saúde

€ 109,032,31
€ 37.623,65
€ 11.548,30
€ 8.658,41
€ 4.191,70
€ 27.969,40
€ 8.791,71
€ 5.953,82
€ 13.356,14
€ 27.069,56
€ 406.727,22
€3.797,41
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Receitas
As contas de receitas mais relevantes são:
Mensalidade de utentes:
 Centro Dia
 Apoio Domiciliário
 Lar
 Comparticipação Familiar
 Quotas de sócios

€ 60.625,00
€ 45.910,50
€ 262.272,41
€ 16.256,25
€ 19.123,75

Subsídios Segurança Social:
 Centro Dia
 Apoio Domiciliário
 Lar
Subsídio Centro Emprego:
 Donativos

€ 29.632,15
€ 84.228,25
€ 125.590,17
€ 4.796,20
€ 6.784,73
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Parecer do Conselho Fiscal
O conselho Fiscal, dentro das suas competências, acompanhou
durante o ano de 2014 a actividade da Associação de Solidariedade
Social de São José da Lamarosa, pelos diários e balancetes e
pedindo sempre que necessário explicações, o que obteve
prontamente por parte da Direcção.
O relatório de contas da Gerência, os balancetes e demonstrações
de resultados do exercício estão de acordo com os registos
contabilísticos, satisfazendo os requisitos legais aplicáveis e
mostram com clareza e exatidão a situação patrimonial.

Em consequência do que se refere acima, entendemos que sejam
aprovadas as contas do exercício de 2014, sem quaisquer ressalvas.

A todos muito obrigado.
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Convite

Co n v i t
A Associação de Solidariedade Social de S. José da Lamarosa tem o prazer de convidar V. E para
aefesta comemorativa do 2º aniversário do Lar de Idosos de São José da Lamarosa, que se realiza no
xa

dia 28 de Março de 2015 com o seguinte programa:
11h00
13h00
14h30
16h00
19h00

Missa no Lar de Idosos em homenagem a Utentes e Sócios Falecidos
Almoço “volante”
Orquestra de Harmónicas de Ponte Sôr
Contamos com a sua presença!
Baile com Conjunto Melodias de Portugal
Agradecemos confirmação na Associação ou para o telefone 243 720 000
Encerramento

Obrigado pela vossa presença!
Assembleia Geral *** Lamarosa, 26 Março de 2016

