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INTRODUçÃO

Consegulmos no ânô dê 2017, Íinalmênte, a emissão dô ãl!ãrá d€luncionamento pêla
Gaiu.b, bem como o parêcerÍavoráveLda aNPCcom respeito a se8uranç4. Ainda exlsle

trãbâlho a ía.er dê adaptação das tÊlas à rêalidade ãruã1, ãdilamento aô pêdido

Í'\

aNPc e mêdidas de autôprolêÇão.
Fomoslazêndo investimentos necessários ao fúncionãmento e mêlhorias no ediÍicado
ãô mesmotempô queÍomos pagââdo a divida à se8urançã social

este.elatório vka darconhêcimênto da atuação do
a.nsêlhÕ Exê.útivo ao Coôselhô de Adminiskácãô, ão Conselho Fiscal e à ljga de
Amicos, Ícando, de àcordo com â êi, dhponiblizâdo pata consultã públlca no ste
Nos termos dos atuais êstatutos,

insiitucional em

M

ru ôdjôl.o13. Pl.

Pêlo te..eiro anô consecuUvo obuvemos .esultadôs posit vos no montanle de
32.163,53€, êos quak se deduzkmos ôs subsídios Íe.êbidos do Fundo de §Ô.oÍo
socia, câmârã deGaiaelünta de Fresuesia, contas (lGuidú) hônrãm que estamos
no ponlo de êquilibrio entre desp€sãs ê receilas

conlÍibun parã a prcmoçáo do desenvolviúênro hàrmonioso, saudávele
crlãnçãs, n0ma base rêlãciona, in.lúsivã ê de mão5 dadas com a íamilia.

seruma instilulção dê rêlerênclô nô âpôio
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Os no55osvâloÍes ê PrincíPlos:

Àssêniam essêncialmênte na Solidârlêdadê, Humânismo, n.lusão.
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

'].
Forãm reaDadas as auvldadês pêdasósicas e cumprido o pÍograma prêvisio pârâ a

organhamos

d.

pêLa

primeüa vez o "Dla da Fãmilia" en §úb§tituição das comemorãções

"Dia dô Pai" e "Dlô dá Mãe", oara o quaL convidanos a Pêdjãlrã Drã. Fátiúa

Mêíê"erpà'4 Íc1e'umr pdeírd.oor.r J'dàdo\de:à-dêà aán,d
Comêmoramos ó cãrnâla com uma pequena vohâ pê â Gãndrâ e pâni.ipêmos no
conejo dê Càrnâvalda FrêCúêsia.
a Fêna dêím de âno letivo decoÍeu bastaniê bem e foirea izãdà nojârdim do Po

Em conjunto com

outras

PsS do Concelho

Ó1.

coú o Prolocoo de RendimenrÔ sÔ.ialde

lnsêrção com a seEurança Soclal, reâlizamos várlas reuÔiõês a Íim de estudar meios dê

sensib izar a tut€lã oârâ âlteracõês que são reces§áÍas r€alzar â vário5 niveis â êste

contrâto bianua, prê.áíio. Pretendejê onlormizar, p.éx. vêncimentos, pÔis ene
protocoo vem desde 2oo5 côm valores para os técnl.os superio.es sem âltêraçõêt

à

êx.êção dos âumêntos do sâlário Minimó Naclona que loram bênêÍciando ôs
Auxilãres dê Açã. Direta.

Elislê umã necessidãdê d€ ãtualzacão do mêsmo em questão dê têrlo ê, estando

a

Íunclonar há 15 anos, repensaÍ pâ*aro mesmo para vâlência. Foienvlàdo têxtÔ parã o

Minisrro dã SesuÍanÇa sociã, nstiturô da solidã edâde e SeBuraôÇâ Soclal, cenÍó

Distrita dê SêCurançâ Soclal, ConÍederação Nâciônal das lP55

{CN15),

unlão Dstrit.l

das Uniões das P55 (UD P55). Reunimôs e mantivemú nfôÍmado o Prêsld'ênlê dâ
Câmara dê 6aia, Eduardô Vítor Rodrisues.
?e!5931

nhêÍa ê auxilâr de cozinhâ, uma por reforma ouÍa à

sairam

du6 pêsôas,

pêo dô.

"'o .'cldro. -râ

coz

pard Àr

"

àt

dê(ô'!

sêu

(o'ê c..

com cand da1úra ê/ou coàbo.açãô dô lnstituto dê EmpreBô e Formãção Profissiona,
rlvemôs tÍês pessoâ5com Contrâto Empreso ln5êrçãô, duãscom estágio prÔfissionâiê

Í, 1,in

Y

irês com está8io de formação. Tlveúos tãmbém 3 pes§oãs êm resime de trâbalho

Evoluçào do numêro de trabâlhádores na tundàÇão

:/

q.

Frêa uê

n(ia da5 valê n.És

O número dê criãnçâs a frêquêntar, apêsár dê ã lktâ de espera estãr qua5ê nulá,
êstãbilizou, ma.rendo{e a procura dos nossÓs seryiços nê{ês dois ânos,
nomeadamêntê €m Íelàção ao Poo 2, no quâ os pãk qoéfrêquentâm estão baslãnte
sãusfeito5 côm ãs nstalações ê ã êquipa deÚâbãlho que lá funcionã

DuÍãnte ô an. dê 2017 forâm êÍêtuâdâs várlas obras e investiúênro no ediÍiclo sede,
condções eem
uma vez que o êdiJicioda ex êscola dê Espnhaçosê ênconlraêfr

bo

.umpÍimênto dâs normàs de segu.ança.

Forim ahêíàdâs duãs paredÊs pâ.a câsês de bânho, nas quai5 sê súb$tuiu
vidro,deÍormâadarms uhinosidãdeàsmeshâsêaoscoÍedo.es.
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Fôiconrratãda, e quâsê concluida, a constÍução d€ uma cÔb€rtura pârô
edifi.ô dê luncionâfrento do Pré EscolaÍ âo Polvaente e que sarue â
parque de e5raciônãmenio

Folrambéfi coniratado uma estrutura pâra levar úúa têla de publlcldadê inslitúciÔnâl
no formalo 2m x 1,sn (para estar Éenta de licênças)e qúêÍicã viâda para a rua s de
Outubro, dê modo a 5ervlsívêlpara quem circula nã mesma.
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Foiãdquirlda relva sinléuca para ô§ êspãçô5 de recreio do Pólo1e 2
Fuhdo de socóro saclal: Faíàn nos aÍ buídos 15 mil euros paÍa ápôio a óbrãs nã
coberrurã da p acâ dô Pólo1(cre.he ejâÍdlfl)

RELATóRlo DE coNTAS
Talcomo rêÍerido no reatóriô do ano transalo, a subidã legaldos vêncim€ntos, pelo
vaLor de labêlâ oú por auôenio do Salário Minimô Na.ioiã], e o paÊamento dê
diuturnldades, eva nos para o ponto dé êquiljbrio enlre receltas e dêspesâs
Socãlcobre os 12 mesês de salárlos e encêrgos,
ticando ãs despesâr .ôtrêntes, Íérias e subsidios de férias, dêpêndêntes dos vâ ores
O vâlor que re.ebemos da SegurâôÇã

No êôtânto, êste equiLibrio .õrrente pode ser cômpromeiido pelo cumprlm€nto do
acordo de paaâm.nto da divldâ à sêgurançã Social, cercâ de 27.500,00€/ãnÔ
Enê anô rêcêbemos de ãpôiôdô Fundo de ReequiLibri. Finãnce ro da !€EUranÇa Soclãl
(tRF55)a qúântia de 60m eurosqu€Íorãm apkcador ê!.lu§ivãmente ôo saneâmentô
dã dívlda Aesim, dúranteo anode2017 pàgamosas 11 prestáçõês prev stas io à.Ô/dÔ
âpós a adesão em Dêzêmbro de 2017 ao PERES (RêC me Excetiônal dê R€gu artâção
êoÍos recebidos do FRFSS antêc pâmos em Dezêmbro o
de Dívidas) ê côm os 60
pasâmêntodê 27 prestações Ovâlôídã dividã baixou paÍâ ôs95 335,61€ (65 607,43{

úi

d€ caDitâ1,26 74a,63 dê iurôs ê 3 533,50€ dê

cuÍas)

Com a adêrãô ê pagamenlo destê môntânte Ícamos

con 34 prêstâções

Éi.ür

a paear

has o

indemnlzaÇõês por res.isão com Íabalhadores em 2017 (§áida da
pâra rêrorma, auxlliâr dã cozinha e da êducadorâ êm substituiçáô)foi4e

o mont.ite dê
.ô,iíhêiÍa
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dp2olbddE.dàcoael(ealorne(edo'e(F'àde Ib04J.94(.rê.aooueobrê§
4214,97€ sãó rêspeltâítes à superAviôrêt (iniermarché) dê 2014, que êntrÚu êm

NolÍ

inrôvência, s 600,00€ ao seÍalh€iro {cobênura) e 3.323,26€ à 6ertãl (noveúbro ê
dezêmbro a pasar eújànêno e Íevereiro de 2013)

o anoiêrminou cóm um resuhado positivo no mÔntãnte de 32.168,53€fruto da
inclusão dôs sesuintes subtídios/ãpoiosl

Fundode Reequilíbrio Fiíân.êiro dê so.otrosocial-60 000€
cámãrã Municipâl dê Gãiã

luntâ de frêsuesia

-

10.000,00 (5000,00 âpo o à gestão e 5 000,00€ para

7 5oo,oo€ {para apoio êm

obras)+ 200,00lãpoio caúo alêgórico)

Notêie quesem êstessubsidios, o resultado liqúldo se.iá de
ênconrÍô ão quejá se prêvia em têÍmos orçãmeÔtais

4 468,53€, o que vem
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ÍUNDA(ÀODPOUIMOLVE ÀALOIS

Propómos aô conselho de adminisÍação que o Resultado Líquido nÔ montãnte de
32 163,53€ selâ levad. a Resuhados Transitadôs.
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pelà UEã de Amlgôs ã 23 de Marçô dê 2013.
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