A SSOCIAÇÃO LAR AMIGO
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

RELATÓRIO
e
CONTAS

2020
No uso das competências que lhe confere o artigo 41º, ponto 1, alínea c),
dos Estatutos, o Conselho de Administração submete o presente
documento ao parecer do Conselho Fiscal e posterior deliberação da
Assembleia Geral.

Casal da Torre, 03 de maio de 2021

P’ Conselho de Administração,
- António Óscar de Almeida e Paiva -

Aprovado em reunião do CA de: 19/05/2021

Aprovado em AG de: 25/05/2021
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BREVE APONTAMENTO

O ano de 2020, dada a contingência da pandemia, baralhou-nos todos os
projetos. Quase nada se conseguiu fazer. Voltamos a marcar passo esperando
que 2021 nos conceda melhores oportunidades.
Tratados e resolvidos todos os problemas de natureza burocrática, 2021 tem de
representar o arranque da obra. É para esta realidade que iremos orientar todos
os nossos esforços.
Esses esforços têm uma condicionante: a existência ou não dos meios
financeiros necessários para esta fase de arranque.
Queremos crer, seguindo o exemplo do associado e dirigente Artur Mota, que
algo se irá conseguir.
Desde já fica o apelo à união dos órgãos sociais neste esforço de convergência
que a todos se exige.
É preciso dar início às obras de requalificação da parcela que terá de ser doada
pelo CCC à ALA já que a situação atual é de empréstimo.
Pediremos ao CCC que inclua na agenda da próxima Assembleia Geral um ponto
relativo à doação.
Depois virá o projeto e as respetivas licenças para o arranque da obra.
Sem a “nossa casa” a funcionar não poderemos dar resposta aos superiores
objetivos da ALA. Que ninguém desanime. Dias melhores virão.
Dois dados positivos: o jornal “Cor Unum” da ALA saiu regularmente, dentro
da parceria criada com o CCC. E o site da ALA já está em pleno funcionamento.
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CONTAS - 2020

Movimento de receita
RUBRICAS

VALORES

Saldo do exercício do ano anterior – 2019
Subsídios oficiais

7.573,12
-----------------------

Donativos particulares

230,00

Joia e quotas associados

325,00

Atividades “Liga de Amigos” (recolha de fundos almoço de Natal)

------------------------

Outros movimentos
Total

8.128,12

Movimento de despesa
RUBRICAS
Gastos correntes (taxas banco e outras despesas)
Pág. NET (Astuto)

VALORES
109,26
1.537,50

Registo Beneficiário Efetivo

150,00

Contabilista

738,00

Jornal da ALA

445,20

Outros movimentos (coima finanças)
Total

75,00
3.054,96

SALDO QUE TRANSITA PARA 2021

5.073,16

