Reunião da Direção
----------------------------------------------------Ata número cinco -------------------------------------------------------- Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas,
reuniu em sessão ordinária na sala de reuniões, a Direção da Associação dos Amigos de
Peva. A reunião foi presidida pela Senhora Presidente da Direção: Isabel Maria Oliveira
Monteiro, estado presente além da Senhora Presidente Isabel Monteiro, o Senhor VicePresidente Carlos Matias, o Senhor Secretário, Alfredo Torres e a Senhora Tesoureira Maria
Odete Oliveira Pereira a fim de dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:-------------------------- Ponto um: Informações; ------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Análise e aprovação do relatório e contas do exercício do ano 2019;----------------- Ponto três: Outros Assuntos.------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Presidente da Direção deu início à reunião, cumprimentando todos os
presentes e agradecendo a presença na reunião. Informou que nesta reunião estava presente
a Senhora Dr.ª Silvia Massano, na qualidade de Contabilista da Instituição, a qual foi
apresentada aos membros da Direção. -------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao primeiro ponto da ordem de trabalhos: Informações, a Senhora Presidente
prestou as seguintes informações:--------------------------------------------------------------------------------------- Na sequência da pandemia Covid-19, os serviços públicos de saúde tem sido muito
mais procurados para apoio aos utentes, tendo levado à contratação de novos profissionais
de saúde, nomeadamente enfermeiros, estando a instituição com alguns problemas com este
setor, pois alguns têm saído para lugares efetivos em hospitais públicos. Mais uma vez todos
os membros da Direção concordam em contratar um enfermeiro a tempo inteiro para a
instituição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos: Análise e aprovação do relatório
e contas do exercício do ano 2019; A senhora Presidente da Direção deu a palavra à Drª
Silvia Massano,

a qual fez uma apresentação técnica muito desenvolvida e suscinta do

documento em análise, dando evidência a alguns pontos, nomeadmente, o exercício do ano
2019 é assim resumido, no que respeita aos Rendimentos (Receitas), apresenta um valor de
996 744,72 € , (novecentos e noventa e seis mil, setecentos e quarenta e quatro euros e
setenta e dois cêntimos), tendo os Gastos (Despesas) o valor de 976 086.86 € (novecentos e
setenta e seis mil e oitenta e seis euros e oitenta e seis cêntimos), sendo o resultado final de
20658.20 € (vinte mil, seiscentos e cinquenta e oito euros e vinte cêntimos. Mais informou que
a instituição não é devedora por quaisquer impostos à Administração Fiscal nem por
contribuições ou cotizações à Segurança Social. No final da exposição a contabilista
demonstrou disponibilidade para qualquer informação ou dúvidas. Os membros da Direção
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colocaram várias duvidas e questões as quais foram respondidas e explicadas com base nos
documentos em análise. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Após terem terminado as duvidas e as questões à Senhora Contabilista a senhora
Presidente colocou o documento à aprovação, o qual foi aprovado por unanimidade. Dado
que o Relatório de Contas do Exercício do ano 2019 tem que ser enviado à Assembleia Geral
para aprovação, a Senhora Presidente colocou o mesmo à aprovação em minuta o qual
também foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao último ponto da ordem de trabalhos, ponto três – Outros assuntos,
a senhora Presidente abordou a visita efetuada pelos membros da Direção à Costa de Lavos
– Figueira da Foz para se tomar conhecimento do investimento efetuado em 2017, composto
por três apartamentos, um espaço comercial, piscina e espaços verdes. Na mesma visita
constatou-se que os portões e a vedação do edifício relativamente à rua executada em chapa
de aço corten se encontrava com péssimo aspeto, tendo-se deliberado da necessidade de
contactar a empresa executante para justificar o tipo de material aplicado na vedação e
portões, dado que o serviço ainda se encontra no período de garantia.----------------------------------------- Como forma de incentivo e pela colaboração dada pelos funcionários da instituição no
período de confinamento a Direção deliberou atribuir a todos os funcionários e respetivos
familiares, uma semana de férias nos seus apartamentos da Costa de Lavos. Além da
semana de férias será também atribuído um louvor a todos eles cujo texto se transcreve: “ A
Direção da Associação dos Amigos de Peva, louva o/a colaborador(a) ________, a prestar
serviços na mesma, pela forma dedicada e proficiente, como tem desempenhado as diversas
missões que lhe têm sido atribuídas na instituição, destacando-se neste período de pandemia
(COVID -19), na qual têm revelado elevado caráter, de lealdade, abnegação, espírito de
sacrifício, consciência cívica e elevado espírito altruísta, dotado de um profundo sentimento
de solidariedade e excecional sentido de responsabilidade. Pelas excelentes qualidades e
virtudes profissionais, merece ser reconhecido o seu trabalho prestado em prol dos utentes
desta instituição.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião da qual se lavrou a
presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os presentes.------------
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