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ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA 

 
CONVOCATÓRIA 

 
 

Nos termos do artigo 36 ponto 2, alínea b) dos Estatutos, e para os fins estabelecidos 
no artigo 32, alíneas c) dos mesmos, convoco a Assembleia-geral Ordinária para se 
reunir no Lar da Instituição, sita na Rua Casa de Repouso dos Motoristas, nº 11, em 
Camarate, pelas 10 h 30m, do dia 26 de Março (Sábado) de 2022, para a seguinte: 
  
 

ORDEM DE TRABALHOS: 
 

1. Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas da gerência do ano de 
2021 e parecer do Conselho Fiscal; 

 
 

2. Informações. 
 

 
               O Presidente da Mesa da Assembleia-geral 
 

 
 
                     Henrique Manuel Soares da Silva 
 
                       
Nota: Não estando presente o número legal de associados à hora marcada, a 
Assembleia reunir-se-á meia hora depois com qualquer número de sócios, nos termos 
do Artº 35 Ponto nº 3 dos Estatutos. 
 
 
 
 
quarta-feira, 30 de março de 2022                                          
 
                                                                                                                                                  
 
 
 



     CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS DE PORTUGAL 
      E PROFISSÕES AFINS 

        
             INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE  SOLIDARIEDADE SOCIAL   

                             FUNDADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 1950 
                                                                                                                                     

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / LAR  –  RUA CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS, 11 – 2680-110 CAMARATE    

TELEFONES: 21 388 59 16  /  21 947 10 10  / 93 388 59 16     -   E-Mail:  crmp.geral@gmail.com 
 

   NIPC: 500906904  
IPSS – Registo nº 86/82 do Livro 01 das Associações de Solidariedade Social a folhas 186 e 186 

2 

 
 
 
 
 

 
 
DONATIVO: Contando com o seu espírito solidário 
para com a nossa Instituição, junto enviamos um 
impresso, que poderá preencher e a sua 
importância enviada por Cheque, Vale Postal, 
transferência bancária ou entregar diretamente na 
nossa secretaria no Lar ou ainda, sem qualquer 
prejuízo monetário, colocar o nosso número de 
contribuinte na declaração do IRS. – 500906904 
 
IBAN: 
 
CGD - PT50 0035 0697 00196173032 33 
BCP -  PT50 0033 0000 13080047429 71 
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RELATÓRIO DA DIREÇÃO 
ANO 2021 

 
 
Cumprindo com o determinado no art.º 40.º, alínea b) e para 
os fins estabelecidos no art.º 36.º, alínea b) dos Estatutos, vem 
a Direção da Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal e 
Profissões afins, apresentar aos Senhores Associados o 
Relatório e Contas da Gerência, referente ao ano de 2021 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O ano de 2021 foi ainda um ano muito marcado pela convivência com a Pandemia, 

o que em muito obrigou à manutenção do sistema de funcionamento implementado 

em 2020 na nossa instituição com posteriores adaptações para fazer face ao 

combate à pandemia. 

Foram mantidos os processos de funcionamento e de relacionamento entre todos, 

utentes, funcionários, famílias, órgãos sociais e fornecedores, para fazer face aos 

constrangimentos provocados pela pandemia, tendo sempre em conta, dentro do 

possível, o cumprimento do Plano de Ação aprovado pelos senhores associados 

em Assembleia Geral para o ano de 2021. 

As medidas de combate à pandemia tornaram-se rotina na vida da instituição e 

continuaram a ser prioridade. 

Para o sucesso no combate à pandemia, contou-se com a colaboração e 

profissionalismo de todos os funcionários e colaboradores da instituição, foram 

inexcedíveis no cumprimento das normas e regras a implementar, contou-se com a 

colaboração e compreensão dos utentes, a compreensão e colaboração dos 

familiares dos utentes, o apoio da Segurança Social, da Câmara Municipal de 

Loures, da Junta de Freguesia e os Bombeiros Voluntários de Camarate, todos, 

foram guerreiros no combate à pandemia. 

Praticamente durante todo o ano, a valência do Centro de Dia foi mantida em Apoio 

Domiciliário, de acordo com as regras da Segurança Social, o que trouxe 

dificuldades acrescidas na prestação dos serviços prestados, tanto em ERPI como 

no SAD. 
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Realçamos o profissionalismo e a muita generosidade dos funcionários da 

instituição no cumprimento das tarefas e alterações introduzidas nos diversos 

setores, para impedir a entrada e alastramento do vírus dentro das instalações do 

LAR e em simultâneo manter a excelente qualidade do serviço prestado aos 

utentes. 

Apesar dos constrangimentos já referidos, a Casa de Repouso dos Motoristas de 

Portugal e Profissões Afins, manteve o cumprimento do Plano de Ação, cumprindo 

as recomendações emanadas pela Direção Geral de Saúde e pelo Centro Distrital 

de Lisboa da Segurança Social. 

Viveu-se a normalidade possível num período anormal ao qual todos se foram 

acostumando. 

Apesar dos elevados custos para fazer face à situação pandémica e às despesas 

decorrentes da gestão normal da Casa, A Direção, em sintonia com os restantes 

Órgãos Sociais da Instituição, procedeu à amortização do défice existente, efetuou 

investimentos em reparações e substituição de equipamentos bem como procedeu 

à contratação de novos colaboradores para reforçar o quadro de pessoal. Manteve 

os níveis de qualidade dos serviços prestados aos utentes, e cumpriu com os 

compromissos com fornecedores e funcionários.   

A candidatura ao PARES-3 proposta pela Direção para apoio a obras de 

requalificação e aquisição de equipamentos para a instituição, não mereceu 

provimento pela entidade competente. 

O Relatório de Atividades e de Contas que hoje colocamos à Vossa apreciação, 

reflete sucintamente o trabalho desenvolvido ao longo do ano e que, em nosso 

entendimento, visou aumentar a qualidade de vida dos nossos utentes em ERPI, 

Centro de Dia e Apoio Domiciliário, dar melhores condições aos nossos 

trabalhadores para o desempenho das suas funções, e, através dos investimentos 

realizados promover à modernização, à imagem, à segurança e à racionalização e 

melhoria dos recursos financeiros da Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal 

e Profissões Afins. 

 

Caros associados,  
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A Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal e Profissões Afins, está no caminho 

da modernidade, do progresso e da prosperidade que todos desejamos. 

 

Ficamos ao dispor para os esclarecimentos que considerarem oportuno colocar, e, 

por último queremos agradecer a valiosa colaboração das Entidades, Empresas 

e/ou Pessoas Singulares que a seguir mencionamos: 

 

Ao Centro Distrital de Lisboa da Segurança Social, a todos os Técnicos que têm 

acompanhado esta instituição; 

 

À Câmara Municipal de Loures; 

 

À Junta de Freguesia da União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação; 

 

Ao Banco Alimentar Contra a Fome de Lisboa; 

 

Ao Banco dos Bens Doados; 

 

À Entreajuda; 

 

À Paróquia de Camarate pela constante participação na componente religiosa e 

atenção dada aos nossos utentes; 

 

À Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Camarate; 

 

Ao Grupo Desportivo Águias de Camarate; 

 

À Antral; 

 

À Federação do Táxi; 

 

Às Cooperativas de Táxis: Autocoope; Teletáxis e Retális; 
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A todas as demais empresas e pessoas singulares, o nosso vivo reconhecimento, 

por todas as ajudas que nos prestaram, quer em valores monetários, quer em 

géneros ou outras atenções; 

 

Ao pessoal do quadro, e colaboradores, o nosso agradecimento pelo 

profissionalismo demonstrado no exercício das suas funções e pela dedicação que 

dispensaram aos utentes e que em muito contribuíram para o prestígio da nossa 

Instituição; 

 

O agradecimento muito especial aos Senhores Residentes, pela forma positiva 

como têm apoiado e acatado incondicionalmente as decisões tomadas pela Direção 

da Instituição. 

  

Por fim, convidamos a Magna Assembleia, num gesto de reconhecida e pública 

homenagem, a um minuto de silêncio em memória de todos os nossos associados, 

residentes e beneméritos falecidos. 

 

A terminar, colocamos o presente Relatório, e as Contas de Gerência, referentes 

ao ano civil de 2021, à consideração e consequente aprovação desta Magna 

Assembleia 

 

      A Direção 
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INTRODUÇÃO: 

O Relatório de Actividades de Animação Sociocultural diz respeito às atividades desenvolvidas pelo 
Gabinete de Animação CRMPPA entre Janeiro e Dezembro de 2021. 

Na continuidade do ano anterior, as atividades de animação viram os seus âmbitos de atuação 
limitados pelas contingências impostas pela pandemia de covid-19. Por essa razão não foi possível 
realizar quaisquer passeios ou visitas ao exterior da Instituição.  

Todavia, e porque os nossos utentes necessitam mais do que nunca de atividades que estimulem 
as suas capacidades físicas e intelectuais, por um lado, e que colmatem as ausências prolongadas 
de contacto com o exterior e com as famílias, por outro, as atividades de animação realizaram-se 
durante todo o ano, com maior ou menor intensidade e frequência mediante as possibilidades e a 
disponibilidade para a realização das mesmas.  

Foram também assinaladas as principais datas festivas do calendário anual, entre as quais a 
comemoração do 71º Aniversário da CRMPPA, a Sardinhada de Santo António e a Festa de Natal, 
recorrendo aos recursos internos da Instituição.  

Duas notas finais: a primeira para o facto dos utentes de Centro de Dia terem regressado à 
frequência da Instituição, a partir de Julho, após um período longo de ausência imposta pelas 
contingências de saúde;  

Uma segunda nota para o facto do Setor de Animação ter trabalhado ao longo do ano transato com 
três Animadoras diferentes. Num primeiro período, entre Janeiro e Maio, as atividades foram 
desenvolvidas pela Técnica de Animação Marta Borges. Seguiu-se um período de interrupção, sem 
qualquer técnico a dinamizar o Gabinete de Animação. A partir do final do terceiro trimestre, e até 
meados de Janeiro de 2022, as atividades foram asseguradas por duas Animadoras contratadas 
para substituição durante o período de licença de maternidade. Estas alterações também se 
encontram refletidas neste relatório de atividades.  

 

I PARTE - EVENTOS NA CRMPPA 

- 71º Aniversário da CRMPPA – 24 de Fevereiro 

No dia 24 de Fevereiro de 2021 realizou-se o almoço do 71º aniversário da Instituição. O grande 
almoço convívio foi servido a todos os nossos utentes e funcionários, com a presença do Sr. 
Presidente Renato Alves. Durante a tarde, após o momento do apagar das velas do bolo de 
aniversário com a nossa residente mais antiga (25 anos de Casa enquanto residente), foi 
possível dinamizar alguns momentos de animação com a declamação de um poema escrito para 
a ocasião e declamado ou lido em conjunto por utentes de ERPI e por funcionários de vários 
setores. Após esse momento foi tempo de celebrar com música e dança até à hora do lanche 
onde foi servido o tradicional lanche-ajantarado. Devido às contingências impostas pela pandemia, 
não foi possível trazer convidados externos para animar a tarde como em anos anteriores e não se 
realizou a Missa na Capela de Nossa Senhora da Vitória. A comemoração do 71º aniversário da 
CRMPPA abrangeu todos os utentes e funcionários. 
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- Baile de Santo António – sardinhada popular – 14 de Junho 

Realizou-se no dia 14 de Junho uma sardinhada popular seguida de mini baile no refeitório da 
Instituição. Neste evento anual, foi possível degustar o caldo verde com uma rodelinha de chouriço, 
a sardinha assada na brasa e a saladinha mista. Após o almoço houve música popular e um mini 
bailarico. A sardinhada popular foi servida a todos os utentes de ERPI e SAD e funcionários. 

- Almoço do Dia Internacional do Idoso – 1 de Outubro 

Realizou-se no dia 1 de Outubro um grande almoço convívio por ocasião do Dia Internacional do 
Idoso. Este almoço aconteceu no exterior, na zona do estacionamento nos jardins da Instituição e 
veio de alguma forma colmatar o facto de a CRMPPA não ter participado no Passeio Sénior 
dinamizado pela Câmara Municipal de Loures devido aos números da pandemia se encontrarem 
muito elevados. Deste modo, e apenas com recurso aos funcionários da Instituição e com o apoio 
de todos os setores, foi possível realizar um grande almoço convívio com todos os utentes, 
com a área decorada a preceito com trabalhos realizados por eles. Também no exterior foi 
realizada a aula de ginástica dinamizada pela Terapeuta Ana, um momento para exercitar, mas 
também muito bonito. Uma tarde bem passada. A comemoração do Dia Internacional do Idoso 
abrangeu todos os utentes de ERPI e CD e todos os funcionários ao serviço. 

 

- Castanha assada no São Martinho - 11 de Novembro 

Assinalou-se no dia 11 de Novembro o São Martinho após o almoço no refeitório da CRMPPA. 
Não sendo possível organizar um evento mais dinâmico, foram preparadas castanhas assadas e 
cozidas que os nossos utentes puderam degustar comemorando desta forma a passagem desta 
data. As castanhas que assinalaram o São Martinho foram servidas a todos os utentes (ERPI, CD 
e SAD). 
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- Festa de Natal – 22 de Dezembro  

Realizou-se no dia 22 de Dezembro a Festa de Natal da Instituição. Para a ocasião a Casa foi 
decorada com a temática natalícia. Na Festa de Natal, para além do almoço e dos doces 
tracionais da época, foi possível dinamizar um momento assegurado pelas funcionárias com 
canções de Natal e receber a visita do Pai Natal e da Mãe Natal que animaram os nossos utentes 
e distribuíram as prendinhas, este ano muito especiais por serem fotografias dos nossos utentes 
com os seus familiares, ou com funcionárias na ausência destes. A meio da tarde houve uma 
sessão de cinema, com o refeitório preparado com um projetor para a parede conseguindo um 
verdadeiro auditório onde foi passado um filme português. Uma referência para a banca de Natal, 
realizada durante o mês de Dezembro na receção da Instituição com alguns trabalhos feitos pelos 
utentes, e uma nota final para o presente realizado com a colaboração de uma utente para a 
troca de prendas entre as instituições parceiras, iniciativa dinamizada pelo Grupo de Trabalho 
Idosos.  A Festa de Natal abrangeu todos os utentes de ERPI e CD e todos os funcionários ao 
serviço. 

 

 

II Parte – ATIVIDADES REGULARES 

- Visitas aos utentes muito dependentes  

Realizou-se durante todo o ano a atividade de visitas aos utentes muito dependentes. As visitas 
aos utentes muito dependentes que se encontram nos quartos, por serem acamados, ou nas 
salinhas interiores dos pisos 0 e 1, são muito importantes pois constituem um breve momento de 
quebra da rotina para alguns idosos que se encontram muitíssimo fragilizados pelas suas condições 
de saúde física, intelectual e /ou emocional. Nas visitas é possível avaliar o estado de animo dos 
utentes, satisfazer pequenas desejos ou necessidades ou simplesmente proporcionar um 
momento de companhia, de conversa ou de brincadeira. As visitas aos utentes muito 
dependentes tiveram um caráter semanal ou bissemanal ao longo do ano consoante a 
disponibilidade e necessidades e abrangeram entre 8 e 17 utentes por sessão.  

- Contactos com os familiares por telefone ou videochamada  

Fruto do confinamento imposto devido à pandemia de covid 19, com consequente restrição de 
visitas durante longos períodos, realizou-se durante o ano de 2021 uma atividade intensa de 
contactos com os familiares dos utentes através de videochamada, sempre que possível, ou 
por chamada telefónica (na impossibilidade de videochamada). Esta atividade permitiu aproximar 
os utentes das suas famílias em períodos de ausências prolongadas. A pedido das famílias, 
algumas vezes, ou por convite do Gabinete de Animação ou do Gabinete Social, foram 
realizadas dezenas de videochamadas que ajudaram a mitigar o isolamento e a matar 
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saudades. Os contactos por videochamada foram realizados entre uma a duas vezes por semana 
durante o confinamento e abrangeram entre 3 e12 utentes por sessão.  

- Atelier de trabalhos manuais 

Realizou-se durante o ano de 2021 o atelier de trabalhos manuais. Nesta atividade foi possível 
realizar diversos trabalhos com os utentes, relacionando as atividades com diferentes 
temáticas como o inverno, o carnaval, a primavera, a páscoa, dias comemorativos, etc. Neste 
atelier é possível das asas à imaginação e criatividade e também por em prática e/ou desenvolver 
e estimular algumas capacidades simples de motricidade fina e coordenação oculo-manual, entre 
outras, tão necessárias para as atividades do dia a dia. Foram desenvolvidos trabalhos de pintura, 
corte, colagem, sobreposição, trabalhos em gesso, linha, lã, com botões, com cartolinas, 
cartão e com muitos outros materiais.  

Durante os primeiros meses do ano a atividade teve um carater regular semanal e as sessões 
abrangeram entre 4 e 18 utentes por sessão. 

Nos últimos meses do ano, as atividades de trabalhos manuais continuaram a ter um papel 
importante no calendário semanal das atividades de animação envolvendo um considerável número 
de utentes, incluindo utentes muito dependentes. Os trabalhos desenvolvidos concentraram-se 
maioritariamente nas temáticas do Dia Internacional do Idoso, num primeiro momento, e do 
São Martinho e do Natal, num segundo momento. 

  

   

- Atelier de estimulação cognitiva 

Realizou-se o Atelier de Estimulação Cognitiva com base em fichas de estimulação desenvolvidas 
ou adaptadas pelo Gabinete de Animação. Numa outra vertente este atelier assumiu, por vezes, 
a forma de trabalhos de grupo temáticos, ou de recolhas de memórias, periodicamente, 
variantes também bastante apreciadas pelos utentes quando foram propostas. Estas atividades 
procuraram estimular e exercitar capacidades diversas com os utentes, através de exercícios 
adaptados a diferentes graus de dificuldade e que trabalham áreas como a memória, a 
concentração, o cálculo, a distinção entre critérios ou ordens, cores, tamanhos, formas, 
semelhanças, diferenças, identificação de símbolos, de palavras, a organização do tempo e do 
espaço, o raciocínio lógico, ou a pesquisa e discussão sobre temas da atualidade entre outros. De 
um modo geral os utentes aderiam bastante a estas atividades com uma participação entre 8 e 17 
utentes por sessão. 
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Sr. A. Gonçalves –  “Nunca andei a brincar ao carnaval. Havia quem brincasse, mas eu andava a guardar as ovelhas e 
as cabras. O que eu via era os miúdos andarem a enfarinhar as meninas. As meninas os meninos!”  

D. N Cruz – “Sim sim muito bem. Nunca me mascarei, mascarava era a minha filha. Quando era miúda não ligava 
muito. Depois mais tarde mascarava a minha filha isso sim, mascarei-a de gato, ela ao espelho a puxar o rabo do gato 
e aquilo não era meu, o fato! O problema foi pô-la ao espelho, ai a miúda viu o rabo do gato e pôs-se a puxa-lo, o que 
eu me ri! Outra vez mascarei-a de minhota. E era assim.”  (Recolhas feitas no âmbito da atividade “Memórias 
do Carnaval”, Fev. 2021) 

- Jogos lúdicos de mesa 

Realizou-se ao longo de todo o ano a atividade de jogos lúdicos de mesa, uma atividade 
simultaneamente lúdica e de estimulação cognitiva e social e sempre muito apreciada por alguns 
utentes. Nesta atividade foram dinamizados diversos jogos de mesa e de tabuleiro, entre os quais 
o jogo do bingo, o dominó, cartas, jogo da glória, jogo das escadas, jogo da memória, entre 
outros. As sessões variaram entre jogos de grande grupo (bingo) e jogos com pequenos grupos 
(dominó, cartas, escadas, etc). Algumas vezes os jogos de mesa foram também utilizados para 
dinâmicas com os utentes mais dependentes individualmente ou em pares.  Estas sessões 
realizaram-se de forma regular semanalmente nos primeiros meses do ano, onde atingiram entre 
8 e 22 utentes por sessão, e de forma espontânea entre os próprios utentes que muitas vezes se 
organizam para pequenas partidas, sobretudo de dominó. A atividade foi também incluída no 
calendário semanal de atividades de animação durante os últimos meses do ano.  

- Ação de Sensibilização Alimentação Saudável e Rastreio de Glicémia e Tensões Arteriais 

Realizou-se no dia 26 de Outubro uma Acção de Sensibilização sobre Alimentação Saudável 
com a colaboração do Centro de Saude de São João da Talha. Nesta ação participaram a 
maioria dos utentes de ERPI (exceto utentes muito dependentes) e CD e foi possível ouvir as 
técnicas a falarem sobre o tema da alimentação saudável e a sua importância na manutenção 
da saúde física e emocional. Espaço ainda para a os utentes colocarem algumas questões. 

Realizou-se no dia 4 de Novembro um Rastreio de Glicémias e Tensões Arteriais com a 
colaboração da Farmácia União. Nesta ação a técnica da farmácia pôde avaliar as glicémias e 
as tensões arteriais da quase totalidade dos utentes de ERPI e CD numa ação que se prolongou 
durante toda a manhã estendendo-se até ao período da tarde.  

- Actividades esporádicas ou não regulares 

Durante os primeiros meses do ano foram realizadas algumas atividades esporádicas que não se 
enquadram nem nas atividades regulares nem nos eventos de grande dimensão na CRMPPA. Foi 
o caso da comemoração de efemérides do calendário religioso e pagão, através de ações 
específicas direcionadas para essas temáticas, nomeadamente a atividade especial de Carnaval, 
“Fotógrafo estapafúrdio” onde foi possível disponibilizar várias máscaras e roupas e mascarar 
os utentes por breves momentos para a realização de uma fotografia que foi posteriormente 
impressa e exposta no salão (com cerca de 20 utentes); o Cartaz do Dia da Mulher realizado 
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apenas com utentes do sexo feminino exaltando as qualidades da mulher através de palavras 
e ilustrações (com cerca de 8 utentes); ou ainda o Cartaz Dia do Pai, com recolhas junto de 
todos os utentes de palavras significativas sobre os progenitores e posteriormente coletadas 
num cartaz exposto no salão. Para além destas foram também desenvolvidas frequentemente nos 
primeiros meses do ano atividades de costura (duas a cinco utentes/sessão), de trabalhos em 
madeira (um utente/sessão) e de arranjo de canteiros para uma pequena horta (três a cinco 
utentes sessão).  

Marta Borges 

Março de 2022 

CONCLUSÃO 

Em 2021, com a pandemia COVID-19 ainda em plena atividade, vivenciamos um ano de cise global, 
que nos obrigou a reinventar o quotidiano organizacional, social e individual. 

A continuidade das medidas de proteção, individuais e comunitárias permaneceram e foram até 
reforçadas: aquisição de câmara de leitura térmica corporal para todos que entram nas instalações 
da Instituição, delimitação de número máximo de pessoas (utentes e colaboradores) num 
determinado espaço e o distanciamento físico entre elas, isolamento profilático de utentes após 
internamentos hospitalares, a re-introdução das visitas familiares sujeitas a agendamento prévio. 

No entanto, para minimizar este afastamento/isolamento, a que tantos utentes foram sujeitos, 
indiretamente restringindo seus direitos fundamentais de liberdade e socialização, garantimos a 
utilização de meios tecnológicos para que os mesmo pudessem comunicar com os familiares e 
amigos.  

Apesar de as condições não terem sido as ideais, muitas atividades puderam já serem efetuadas, 
como se espelha neste Relatório elaborado pela nossa Animadora Sócio-Cultural. Se em 2020 
vivemos o pior ano nesta conjuntura - pois o difícil foi gerir o medo do desconhecido, inesperado e 
repentino - em 2021 já alguma experiência adquirida, proporcionou-se um ano um pouco mais 
regular. 

Estamos certos que vivenciamos dificuldades e superações, recuos e avanços, falhas e 
aprendizagens, sorrisos e lágrimas, mas também ficámos com mais força interior e resiliência. 

Apesar de 2021 ainda ter sido um ano difícil e desafiante, consideramos todos que o fundamental 
foi transformar e ressignificar cada momento, e aproveitar toda a aprendizagem, para sermos 
melhores a cada dia, para servirmos com qualidade e excelência todos os nossos utentes das 
nossas três diferentes respostas sociais: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), 
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Centro de Dia (CD). 

                                Os Diretores Técnicos 

                                                                         Victor Henriques 

                       Sónia Fernandes 

                                                                                                                                Março de 2022 









 
PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

Prezados Consócios 

Os membros do Conselho Fiscal acompanharam com frequência 
as reuniões de direção, verificaram os documentos 
contabilísticos da instituição e acompanharam de perto a 
sua vida diária. 

Assim para cumprimento do estipulado no artigo 49º dos 
Estatutos, vem o Conselho Fiscal emitir Parecer Favorável 
sobre o Relatório e as Contas do ano de dois mil e vinte e 
um, apresentadas pela Direção. 

Pelo que propõe: 

1º - Seja aprovado o Relatório e Contas de 2021; 

2º - Que seja aprovado um voto de louvor à Direção e a 
todos os colaboradores que prestaram os mais diversos 
serviços em prol da instituição; 

3º - Que seja prestado um voto de pesar, por todos os 
associados, e residentes falecidos, acompanhado de um 
minuto de silêncio. 

Camarate, 18 de Março de 2022                                    

                                  O Conselho Fiscal 
 

  



 

 

 


