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   Atividades e
   Contas 2017



Dando cumprimento ao art. 29 nº 1 e 2 e art. 30 nº1 e
2  dos  Estatutos  da  ASSOCIAÇÃO  DE
REFORMADOS  PENSIONISTAS  E  IDOSOS  DA
FREGUESIA  DE  PINHAL  NOVO,  a  Direção  da
A.R.P.I.  –  Pinhal  Novo  vem  submeter  aos  seus
associados e ao digníssimo concelho fiscal o presente
Relatório de Atividades e Contas do ano 2017, para
apreciação, discussão e votação do mesmo.     



INTRODUÇÃO

Exmos. Associados/as

Já não vale apenas lamentar a situação a que chegaram as I.P.S.S. que não é
nada famosa, e por muito que os seus dirigentes tentem a todo o custo, que as
mesmas não cheguem à degradação total, não vai ser fácil.
Todos os dirigentes das congéneres com quem nos temos reunido, se queixam
que  as  comparticipações  da  segurança  social  provenientes  dos  acordos
exigentes ,não são suficientes para as despesas que as I.P.S.S. comportam neste
momento, isto para um bom funcionamento, e um serviço de boa qualidade que
se presta aos utentes e que muito o merecem.
Esperamos que o nosso governo e através da CNIS, nossa representante nas
negociações,  se  empenhem em dar  melhores  condições  a  quem tanto  delas
precisam,  porque  por  mais  voluntariado  que  os  dirigentes  façam  não  é  o
suficiente para colmatar as dificuldades existentes.
Continuamos a ter um bom relacionamento com as Autarquias locais , Câmara
Municipal  de  Palmela,  Junto  de  Freguesia  de  Pinhal  Novo,  bem  como  do
Instituto  da  Segurança  Social  ,  Centro  Distrital  de  Setúbal,   o  Instituto  de
emprego e formação Profissional e com todas as Instituições da nossa Freguesia
e Concelho.

Pinhal Novo, 29 de Março de 2018
A Direção

 



I – RECURSOS HUMANOS

O próximo quadro dá-nos conta do número de funcionárias bem como, a
sua situação face ao trabalho no ano 2017.
Quadro  de  Pessoal:  Categoria  Sócio  –  Profissional/Situação  perante  o
trabalho:
Categoria Sócio-
Profissional

Efetivo Contratado CEI Total

Diretora
Serviços

1 1

Animadora
Sócio cultural

1 1 2

Guarda Livros 1 1

Escrituraria 3ª 1 1

Ajudante  Ação
Direta

8 1 9

Cozinheira 3ª 1 1

Ajudante
Cozinheira

1 1 1 3

Empregada
Balcão

1 1 2

Auxiliar
Serviços Gerais

2 1 1 4

Total 17 4 3 24 



  

Após análise  do quadro de  pessoal,  verificamos que  a  ARPI –
Pinhal Novo em 2017 contou com um total de 24 funcionárias.
Mas 3 colaboradoras estiveram a desempenhar funções ao abrigo
dos programas ocupacionais do Centro de Emprego de Setúbal.
Importa também referir que uma vez mais a ARPI – Pinhal Novo
pode contar com pessoal Voluntário, que têm também, contribuído
para o crescimento e desenvolvimento da nossa Associação.

Outros

Continuaram a assegurar-se os seguintes serviços:
Serviço de Barbearia (segundas e terças das 14.30h às 17.30h)
Serviço de Cabeleireira (5ª feiras de 15 em 15 dias das 10.00h às
16.00h)
Tratamento de roupa (Lavandaria)
Serviço de Terapia Alternativa (4ªfeira)

 



       
         II- Recursos Físicos

Aquisições:

1- Cozinha:

• Instalação de 3 persianas, a despesa foi de : 350.00€.
• comprou-se uma varinha mágica, a despesa foi de: 205.00€.
• Reparação das fritadeiras, a despesa foi de: 109,47€. 
• Reparação do termo acumulador, a despesa foi de: 120.00€.
• Reparação da estufa, a despesa foi de:170.00€.

2-Bar:
• Reparação da máquina de lavar a loiça , a despesa foi de: 110,00€.
• comprou-se uma carrinho p/  transportar  as compras,  a  despesa  foi  de:

30.00€.

Outras Aquisições:

• Reparação da Máquina de lavar a loiça do apoio domiciliário, a mesma
custou 179,58€.

• comprou-se 3 baterias para os ups da secretaria e bar, a despesa foi de:
72.00€.

• Arranjo de um computador , a despesa foi de: 25.00€.
• pintura exterior do edifício sede, a despesa foi de: 4000.00€.
• Arranjo do telhado do edifício sede , a despesa foi de: 350.00€.
• comprou-se uma vitrine em alumínio, a despesa foi de: 479,70€.
• comprou-se batas para as funcionárias, a despesa foi de 279.50€.
• comprou-se uma máquina de lavar roupa, a despesa foi de: 343.17€.
• comprou-se um carrinho para a limpeza: 50.00€.
• Melhoramentos  no  palco  e  várias  pequenas  reparações  na  cozinha  e

despensa, a despesa foi de:1310.00€.
• Compraram-se dois aquecedores para o salão de festas, a despesa foi de:

378,00€
• reconhecimento de assinaturas no notário: 44,10€



III – ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL E DESPORTIVA

Ao longo do ano 2017 organizamos várias atividades de animação,algumas das
quais  podemos  considerar  já  uma  prática  institucional  entre  as  quais
destacamos:

• Festa de passagem de ano
• Festa de Carnaval (baile de mascaras)
• Festa do 25 Abril (com almoço para os sócios)
• Festa de Aniversário da Instituição
• Almoços convívios

  Bailes

• Bailes quinzenais com musica ao vivo
• Baile de mascaras pelo Carnaval
• Baile da Pinha com eleição dos reis

 Grupo Coral:

• Atuou no dia 23/04/2017 na nossa sede.
• Atuou no dia 25/04/2017 no polidesportivo do Pinhal novo
• Atuou no Piquenicão Distrital do MURPI 
• Atuou no piquenicão Nacional do MURPI 
• Atuou no dia 9/12/2017 na Quinta da Lomba-Barreiro



Revista:

• Atuou na Quinta do conde  em 10/03/2017.
• Atuou na sede da A.R.P.I. - Pinhal novo em 07/10/2017.
• Atuou no lavradio em 21/10/2017.
• Atuou no bairro da Liberdade de Cabeço Verde 02/12/2017.

Excursões:

• Excursão à vila do Redondo, à festa das flores em 01/08/2017
• Excursão  à A.R.P.I. de Faro em 20/09/2017 .
• Excursão ao Santuário de Fátima em 03/10/2017.

Cedência De Instalações:

• Cedeu-se o nosso salão de festas à Escola Santos Jorge.
• Cedeu-se à Fundação COI.
• Cedeu-se Também à creche Nova Árvore
• Cedeu-se o nosso salão à professora de dança Sabrina.



        
 

IV – VALÊNCIAS

 1-  Centro de Convívio

O Centro de Convívio é um espaço de autêntico e solidário 
Interjecional,  onde  se  partilham  vivências  e  experiências  acumuladas,
funcionando  como  um  Polo  dinamizador  de  múltiplas  atividades  lúdicas,
culturais e desportivas.

  2 – Centro de Dia

Esta valência  teve alteração no acordo de cooperação com o Centro Distrital de
Setúbal, passou para 25 utentes.
Apesar de esta valência não ter acordo para todos os dias a Instituição assegura
os fins-de-semana e Feriados.

3- Serviço de Apoio Domiciliário

Este acordo de cooperação com o Centro Distrital de Setúbal do Instituto de
Solidariedade e Segurança Social, não sofreu qualquer alteração para a valência
de serviço de apoio domiciliário que se manteve nos 50 utentes. Contudo este
acordo de cooperação continua a ser uma resposta insuficiente, dado a continua
procura em relação a este tipo de apoio. Por isso regra geral e de acordo com as
possibilidades  da  Instituição  o  número  real  de  utentes  nesta  valência  foi
superior à sua efetiva capacidade definida no respetivo acordo.
Mesmo  sem  o  acordo  atípico  do  Centro  Distrital  de  Setúbal,  a  Instituição
assegura os serviços aos fins-de-semana e Feriados.



V – PARCERIAS

Durante  o ano de 2017 a A.R.P.I.–  Pinhal  Novo continuou a  desenvolver  o
trabalho de parceria.

Continuamos  como  membros  do  MURPI  (Federação  Distrital  de  Setúbal
Reformados pensionista e Idosos), da UDIPSSS (União Distrital da Instituições
Particulares de Solidariedade Social de Setúbal).

Por  sua  vez,  o  empenho  efetivo  de  diferentes  organismos  foi  de  grande
importância para a prossecução dos nossos objetivos. Assim, e sem qualquer
ordem hierárquica queremos agradecer ao:

- Centro Distrital de Setúbal do Instituto de Solidariedade e Segurança Social
- Câmara Municipal de Palmela
- Junta de Freguesia de Pinhal novo
- Centro de Emprego de Setúbal

O  nosso  muito  obrigado  às  excelentes  profissionais  que  trabalham  nesta
Associação, proporcionando assim que ela cresça cada vez mais em beneficio
da população idosa e mais carenciada da nossa freguesia.

Um agradecimento, também muito especial a todos os particulares e aos grupos
de:

-  Associados  que  quando  necessário  se  disponibilizaram  voluntariamente
colaborando com a Direção em muitos serviços,
- De sócias responsáveis pela confeção das roupas para o grupo coral e Revista.



  


