
  

   Relatório De
   Atividades e
   Contas 2018



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 2018, para
apreciação, discussão e votação do mesmo.     



INTRODUÇÃO

Exmos. Associados/as

Não querendo repetir aquilo que vimos a dizer há muito tempo sobre a
situação  das  I.P.S.S.,  e  depois  de  falar  com  alguns  dirigentes  destas
instituições, chegou-se à conclusão, que temos razão daquilo que temos
dito, e que são as nossas preocupações.
No entanto, apesar das dificuldades existentes, temos conseguido levar por
diante o bom funcionamento da nossa instituição, não só no tratamento dos
nossos  utentes  do  Centro  de  dia,  do  apoio  domiciliário,e  do  centro  de
convívio,  como  também  na  manutenção  e  conservação  do  nosso
património.
Naturalmente que esta é a nossa maior preocupação , porque mais não é
possível,  apesar  de  se  necessitar  de  investir  noutras  áreas,  como  por
exemplo:  a  substituição  de  viaturas,colocação  de  painéis  solares  no
telhado, ou na substituição de lâmpadas normais por lâmpadas led, isto
para reduzir o consumo de eletricidade da nossa instituição e na despesa
claro.
Dizer ainda que ao longo do ano transato tivemos uma boa relação com as
autarquias locais, a Câmara Municipal de Palmela, Junta de Freguesia de
Pinhal novo, bem como, com o Instituto de Segurança social, Centro de
emprego  e  formação  profissional  de  Setúbal,  e  ainda  com  todo  o
movimento associativo do nosso concelho.
Agradecer  ainda  a  todas  as  empregadas  da  nossa  instituição,  o  bom
desempenho e dedicação que revelaram durante todo o ano , e agradecer
também  a  colaboração  dos  nossos  sócios/as  sempre  que  para  tal  são
solicitados/as.
 

Pinhal Novo, 29 de Março de 2019
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 2018.
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

Chefe escritório 1 1

Escrituraria 2ª 1 1

Ajudante  Ação
Direta

8 2 10

Cozinheira 2ª 1 1

Ajudante
Cozinheira

2 1 1 4

Empregada
Balcão

1 1

Auxiliar
Serviços Gerais

2 1 3

Total 18 1 4 23 

Após análise do quadro de pessoal, verificamos que a ARPI – Pinhal Novo em 2018 contou
com um total de 23 funcionárias.
Mas  4  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 das 10.00h às 16.00h)
Tratamento de roupa (Lavandaria)
Serviço de Terapia Alternativa (4ªfeira)
Novo Horário do Bar: Das 13.00 horas às 18.30 horas.



 
II- Recursos Físicos

Aquisições:

1- Cozinha:

• comprou-se um micro-ondas por 33,15€
• Reparação da Máquina de descascar batatas- 364,00€
• Reparação da trituradora- 86,10€
• compra de um detetor de incêndios – 50,00€
• compra de uma torneira- 115,00€
• reparação do fogão – 553,07€

2-Bar:
• Instalação de um motor no balcão frigorífico – 92,25€
• Instalação de um termostato no balcão frigorífico – 102,00€
• reparação do balcão frigorífico e colocação de gás – 397,65€

Outras Aquisições:

• Reparação da máquina lavar a roupa 7 Kg – 86,00€
• Reparação da máquina lavar a roupa 11 Kg – 81,00€
• Colocação de fechadura nova na porta principal – 123,00€
• compra de uma prateleira para o balneário – 28,00€
• Comprou-se dois autoclismos para o centro de dia – 60,00€
• Comprou-se duas molas vai-vem das portas- 15,50€ 
• Reparação do pedal da carrinha Fiat – 50,00€
• Reparação do secador da roupa – 412,05€
• Revisão da carrinha kangoo de carga – 219,11€
• Revisão da carrinha Mitsubishi – 333,11€
• Revisão da carrinha Kangoo de passageiros – 319,61€
• Comprou-se uma impressora para a secretaria – 50,00€
• Reparação da máquina da loiça do S.A.D. - 98,40€
• Comprou-se uma bateria para carrinha Fiat – 130,00€



                              III – ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL E DESPORTIVA

Ao  longo  do  ano  2018  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
• Sessão de fados no dia 16/06/2018 

  Bailes

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

 Grupo Coral:

• Atuou dia 21/04/2018 na Baixa da Banheira
• Atuou  dia 22/04/2018 na nossa sede
• Atuou  dia 25/04/2018 no polidesportivo do Pinhal novo
• Atuou no Piquenicão Nacional do MURPI (Montemor-o-Novo) em 03/06/2018
• Atuou no piquenicão Distrital do MURPI (Setúbal) em 08/07/2018

Revista:

• Atuou dia 10/03/2018 na casa do povo em Marvão
• Atuou dia 25/08/2018 no  bairro da Liberdade (Barreiro) 
• Atuou dia 24/11/2018 no Bairro Alentejano (Quinta-do-Anjo)

Excursões:
• Excursão a Faro à A.R.P.I. de Faro em 19/09/2018
• Excursão ao Santuário de Fátima em 09/10/2018

Cedência De Instalações:

• Cedeu-se o nosso salão de festas à:
 -  Fundação COI.
 -  creche Nova Árvore.
 - Colégio Palmeira
 - Escola Salgueiro Maia



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 2018 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.

  














