Março

Assembleia-geral Ordinária
de 17 de março
Realizou-se, nos termos regulamentares, no passado dia 17 de março a Assembleia-geral Ordinária da
Associação Domus Mater
Foi apresentado, discutido e aprovado o Relatório de Contas do ano 2017.
Foi, também, feito um balanço das atividades desenvolvidas e discutidos outros assuntos de interesse da
Associação.
Contamos com a presença de todos os sócios nas próximas Assembleias para que, todos, possamos fazer
crescer a Domus Mater.

Consignação do IRS
Sócios e amigos.
Ao preencher o IRS de 2017 pode beneficiar a nossa IPSS com a consignação de 0.5% do imposto liquidado.
Este valor é retirado do IRS entregue ao Estado, nunca o prejudicando a si.
Para isso, basta na folha de rosto da Modelo 3, no quadro 11, colocar o nosso NIF 506 142 507. Pode também
doar os 15 % do IVA suportado, mas este será retirado da sua dedução.
Agradecemos desde já o seu apoio.

gestao@domusmater.org
Agora, para contactar a sua Associação, poderá utilizar o novo e-mail gestao@domusmater.org.
Este novo contacto substitui o anterior e está já ao seu dispor para resolver qualquer assunto ou esclarecer
qualquer dúvida. Contacte-nos!
Obrigado.

Após o sucesso das últimas duas edições, a III Corrida contra a POC está aí e as inscrições estão já abertas.
Pode relembrar as duas últimas edições no nosso sitio.

Esta iniciativa tem como objetivo promover, através da prática de exercício físico, a socialização entre sócios,
utentes, familiares e amigos da Domus Mater, assim como a angariação de fundos para a própria associação.

A correr ou a caminhar, é uma oportunidade para estarmos juntos num dia para dedicarmos à nossa
Associação.

A inscrição poderá ser feita através deste formulário ou, se preferir, poderá fazê-la presencialmente nos
serviços administrativos da Domus Mater. A participação terá um custo simbólico de 10 domus. (O valor
transferido poderá ser considerado donativo, dedutível para efeitos de IRS, se assim o pretender. Para tal,
bastará fazer essa solicitação aos serviços da Domus Mater.)

Traga a família e os amigos para corrermos, ou caminharmos, novamente contra a POC!

