REDE DE PARCEIROS UMNSC
REGISTA NOVOS PROTOCOLOS

União Mutualista já pode receber
donativos através da declaração de IRS

A Rede de Parceiros da União
Mutualista continua em franco
crescimento, alargando o leque de
descontos de que os associados e
colaboradores podem usufruir em
diversas áreas, do lazer e bemestar aos serviços. Dance Fusion –
Academia de Dança e Círculo D
(Ambulâncias/ Transporte de
Doentes) são mais duas entidades
que aderiram recentemente a esta
iniciativa, estando previstas outras
novidades para breve.

ACONSELHAMENTO BIOACTIVO
DIA 11 DE A BRIL NA FARMÁCIA
A Farmácia da União Mutualista
realiza no dia 11 de Abril mais uma
sessão de Aconselhamento
BioActivo. A iniciativa é
totalmente gratuita e aberta a
associados e particulares. Nesse
dia, os participantes podem ainda
usufruir de 15% de desconto nos
Suplementos BioActivo. A
marcação para as sessões deverá
ser feita na Farmácia, na Rua
Almirante Cândido dos Reis, nº 91.

TEATRO NO LAR MONTEPIO COM
PEÇA ‘VELHOS SÃO OS TRAPOS …’
O grupo de teatro do Gabinete
Sénior da Câmara Municipal do
Montijo visita hoje as instalações
do Lar Montepio – Rua do
Ribatejo, nº 40, Montijo –, onde
apresentará a peça ‘Velhos São os
Trapos e o Resto São Cantigas’.
Esta actividade, com início
previsto para as 14h30, é
organizada pelas áreas de
Animação Sócio Cultural do Centro
Comunitário Mais Cidadão e do
Lar Montepio.

A União Mutualista Nossa Senhora da Conceição - Associação Mutualista, já está
incluída na lista de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que, a
partir deste ano, podem receber donativos por parte de todos os cidadãos,
associados ou particulares, aquando da apresentação da declaração de IRS.
Graças a esta medida, poderá doar 0.5% do seu IRS à União Mutualista, bastando
para tal que no quadro 11 do anexo H (Modelo 3) da sua declaração deste
imposto coloque uma cruz (X) em Instituições Particulares de Solidariedade Social
ou Pessoa Colectiva de Utilidade Pública, e no campo 1101 o NIPC 501 103 457.
Este pequeno gesto de apoio social não tem qualquer implicação no montante que,
eventualmente, poderá vir a receber no reembolso de IRS. Ajude-nos a ajudar!

