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A associação continua na sua missão de apoiar e orientar os sócios que a 

procuram, desde a prescrição à aquisição de produtos de apoio, informação sobre 

acesso a créditos bonificados para aquisição de habitação permanente, 

requerimentos diversos para a segurança social, entre outros. A UDF veicula 

igualmente pela sua página e facebook informação relevante e actual no âmbito 

dos seus objectivos e para os destinatários, para qual foi criada. Continuamos 

igualmente ajudar muitas pessoas que não sendo sócias nos procuram com 

variadíssimas questões. 

É com brio, sentido de responsabilidade e isenção que as contas da UDF foram 

desde a sua criação e até ao presente elaboradas com rigor e transparência, sendo 

que o garante da nossa sobrevivência provêm de pequenos donativos e das quotas 

dos associados. 
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2. Demonstração de Receitas e Despesas 
 
2.1. Receitas 

Descrição € 

Quotas/Joias    132.00 

Donativos   1100.00 

Estorno    100.00 

 
2.2. Despesas 

Descrição € 

Comunicações(Correio,Registos) Material Escritório  140.50 

Estorno    100.00 

Domínio UDF/DF  Plano alojamento site UDF e outros 90.40 

Postais Natal-APBP   17.00 

Donativos vários 242.80 

 
Adquiriu-se neste ano uma cadeira de banho, imprescindível às rotinas de vida diária, 

para o sócio nº31-Carlos Alberto Esteves Pinto tendo esta sido formalmente 

entregue no Lar Residencial onde vive. 
Foi realizada uma transferência no valor de 50,00€ para a Associação Salvador, para 
em parceria e solidariedade entre todos os participantes ser possível adquirir uma 
cadeira para a “Adriana”. 
Realizou-se igualmente um donativo a Maria da Conceição Cunha Soares, no valor 
de 100,00€ para apoio à aquisição de um sistema motorizado para a sua cadeira de 
rodas. 
 
3. Anexo com conta-corrente e extracto bancário final ano 2018 
 
4. Balanço Final 
 

Despesa Receita Saldo 

590.70 2873,85 
Saldo de 2017        1661,85  
Receita de 2018     
1212,00 

2283,15 

 
5. Outras informações relevantes  
 
Não existem dívidas de impostos ao Estado em atraso por regularizar.  

Não existem dívidas em atraso á Segurança Social, por regularizar. 

O modelo 22 do IRC do ano 2017, foi entregue no tempo regular. 

A Direcção 

__________________________________ 

(Presidente) 

__________________________________ 

(Tesoureiro) 

__________________________________ 

(Secretário) 
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