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Esclarecimento sobre 
concertos musicais nas igrejas

Refª: CE2015A-002
As igrejas das paróquias e das comunidades religiosas 

são solicitadas, com frequência, para nelas se realizarem 
concertos e atuações musicais. Tendo em conta que a igreja 
é “casa de Deus” e da comunidade cristã, ou seja, edifício 
dedicado ao Senhor “destinado unicamente e de maneira 
permanente para nele se reunir o povo de Deus e se cele-
brarem os sagrados mistérios” (Pontifical da Dedicação da 
Igreja, cap. II, n. 2), quando, fora das ações litúrgicas e de 
espiritualidade, se deseja realizar nela concertos musicais, 
é preciso observar determinadas condições. A Congregação 
para o Culto Divino, em 1987, enviou aos presidentes das 
Conferências Episcopais uma carta, em que esclarece as 
condições e procedimentos relativos aos concertos nas igre-
jas. Aqui damos apenas as suas orientações essenciais, em 
ordem ao seu fiel cumprimento na diocese de Leiria-Fátima.

1. A Igreja Católica tem apreço pelas artes, incluindo a 
música, e encoraja os artistas a desenvolverem os próprios 
talentos, como o fez no Concílio Vaticano II, na mensa-
gem que este lhes dirigiu, dizendo: “Não recuseis pôr o 
vosso talento ao serviço da verdade divina. O mundo em 
que vivemos tem necessidade de beleza para não cair no 
desespero. A beleza como a verdade dá alegria ao coração 
dos homens. E isto pelas vossas mãos”.

2. A Igreja Católica tem promovido e permitido atuações 
musicais nas igrejas, sempre que as mesmas contribuam 
para a elevação espiritual das pessoas. Segundo o direito 
canónico, segue-se o princípio geral de que qualquer uso do 
templo “não deve ser contrário à santidade do lugar” (cân. 
1210). E, no que se refere à música, a Congregação para o 
Culto Divino indica o “critério segundo o qual convém abrir 
a porta da igreja a um concerto de música sacra ou religiosa, 
e fechá-la a toda a outra espécie de música.” 

Na verdade, esclarece a mesma Congregação, “não é 
legítimo programar numa igreja a execução de uma mú-
sica que não é de inspiração religiosa e que foi composta 
para ser interpretada em contextos profanos precisos, quer 
se trate de música clássica ou contemporânea, erudita ou 
popular: tal facto não respeitaria nem o carácter sagrado da 
igreja, nem a própria obra musical, que não seria executada 
no seu contexto natural”.

3. Além do tipo de música permitido nas igrejas, é pre-
ciso que não se desvirtue um ambiente propício à oração 
pessoal e comunitária, ao silêncio e ao cultivo da dimensão 
espiritual. Por isso, nos concertos, ouvintes e executantes 
devem, nos seus comportamentos e apresentação, respeitar 
o caráter sagrado do lugar. 

4. Para evitar a secundarização do Santíssimo Sacra-
mento, o sacerdote responsável pela igreja deverá retirar o 
Santíssimo Sacramento para outro lugar digno.

5. Nos casos em que as atuações se não possam fazer 
nas igrejas, pode a paróquia ou a comunidade religiosa dis-
ponibilizar para esse efeito um auditório ou sala disponível 
apropriada. 

6. Em ordem a salvaguardar as igrejas, para que não 
se transformem em “simples lugares públicos” com con-
dições favoráveis para ouvir boa música, mas se respeite o 
seu caráter sagrado, a execução de concertos musicais nos 
espaços de culto católico carecem, segundo a legislação da 
Igreja Católica, de autorização do bispo diocesano. Para tal, 
os organizadores devem observar as seguintes condições:

a) “A entrada na igreja deve ser livre e gratuita.”
b) “Os músicos e os cantores evitarão ocupar o presbi-

tério. Deve observar-se o maior respeito relativamente ao 
altar, à cadeira presidencial, ao ambão.”

c) Em tempo útil, apresentar-se-á o pedido por escri-
to ao pároco ou outro responsável pela igreja, indicando a 
data, local, horário e programa do concerto, explicitando as 
obras e os nomes dos autores, bem como dos executantes; 

d) Tal pedido é enviado para o bispo diocesano, que o 
apreciará através do Departamento de Liturgia;

e) Depois de receber a autorização do bispo, o pároco 
ou responsável da igreja poderá permitir o concerto se esti-
verem observadas as condições antes mencionadas.

f) “O organizador do concerto assumirá, por escrito, a 
responsabilidade civil, as despesas, o reordenamento do 
edifício e os danos eventuais.”

Leiria, 7 de abril de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

Reconhecimento e Ereção 
Canónica da Comunidade 
Obra de Maria - Opus Mariae 
na Diocese de Leiria-Fátima

Refª: CE2015A-003 
D. António Augusto dos Santos Marto, Bispo da 

Diocese de Leiria-Fátima, faz saber quanto segue:
1. A Comunidade Obra de Maria – Opus Mariae, 

fundada por Gilberto Gomes Barbosa, com a sede na Rua 
Azeredo Coutinho, 70-A, Várzea, Recife PE, Brasil, é 
uma associação privada de fiéis cristãos, reconhecida pelo 
Pontifício Conselho para os Leigos, com ereção canónica 
e estatutos aprovados pelo Arcebispo de Olinda e Recife, 
por decreto de 25 de março de 1994. Neles se define como 
finalidade da associação “promover os jovens e a família, 
dentro de uma perspetiva evangélica, por meio da educa-
ção, da cultura e da assistência social” (art. 4º).

2. O Fundador e Diretor Presidente da Comunidade 
Obra de Maria – Opus Mariae, Gilberto Gomes Barbosa, 
em carta de 28 de dezembro de 2014 dirigida ao bispo de 
Leiria-Fátima, requereu “o reconhecimento definitivo da 
Comunidade na diocese de Leiria-Fátima, a ereção canónica 
e comunicação respetiva à autoridade civil competente” a 
fim de obter também a personalidade jurídica civil. A Co-
munidade já está presente na Diocese há vários anos, tendo 
obtido reconhecimento em 10 de dezembro de 2010, a título 
experimental, mediante carta do Vigário Geral ao fundador. 

3. No seu pedido, o Fundador e Diretor Presidente in-
forma que, nesta Diocese, a Comunidade “pretende de-
senvolver um trabalho de evangelização nas famílias e na 
juventude, acolhimento a peregrinos e organização de pe-

DELIBERAÇÕES



| LEIRIA-FÁTIMA | Ano XXIII | N.º 55 | 31 Dezembro 2015 |    3

regrinações, entre outros serviços”, segundo o seu carisma 
e as necessidades das paróquias e da diocese.

4. O acolhimento e reconhecimento da Comunidade fo-
ram apoiados e recomendados por cartas do bispo de Naza-
ré-PE (Brasil), em 2007, e do arcebispo de Olinda e Recife-
-PE (Brasil), em 2010, dirigidas ao bispo de Leiria-Fátima.

5. Assim, considerando tudo o que acima se mencionou 
e as informações recolhidas, e que as finalidades e ativida-
des apostólicas da Comunidade são de interesse pastoral 
para esta Igreja Particular; 

Em conformidade com o espírito e os termos dos câ-
nones 298, 299 e 323 do Código de Direito Canónico, re-
conhece neste diocese de Leiria-Fátima a Comunidade 
Obra de Maria – Opus Mariae como associação privada 
de fiéis e a sua missão nos termos dos respetivos estatutos.

6. A Comunidade tem a sua sede em Fátima, na Aveni-
da Beato Nuno, 84 A - 2º Dº, e a sua responsável é Geovâ-
nia Farias Cândido.

7. Nos termos das Concordatas de 1940 e 2004 entre a 
Santa Sé e a República Portuguesa, será feita a comunica-
ção à autoridade civil competente para efeitos de obtenção 
da personalidade civil da Comunidade em Portugal.

8. A Comunidade, na sua atuação nesta diocese de 
Leiria-Fátima, empenhar-se-á em manter viva a comunhão 
e colaboração com esta Igreja Particular, na diversidade 
e complementaridade dos seus serviços, movimentos e 
instituições. Por isso, além das normas canónicas e dos 
próprios Estatutos, observará as orientações pastorais do 
Bispo diocesano, desenvolvendo as ações apostólicas pró-
prias com o seu conhecimento e consentimento.

9. Este decreto entra imediatamente em vigor.
Leiria, 14 de maio de 2015.
† António Augusto dos Santos Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Homologação do Compromisso 
da Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia da Marinha Grande

Refª: CE2015C-039
Joaquim João Pereira, Provedor da Santa Casa da Mi-

sericórdia da Marinha Grande, com data de 13 de maio de 
2015, apresentou ao Senhor Bispo de Leiria-Fátima o novo 
Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericór-
dia da Marinha Grande, aprovados pela Assembleia Geral 
na sua sessão de 25 de março do ano corrente, cuja ata nos 
foi presente, solicitando a homologação do mesmo. 

Considerando que o presente Compromisso cumpre a 
legislação canónica e está conforme ao “Compromisso-
modelo para as Irmandades da Misericórdia” aprovado 
pela Conferência Episcopal Portuguesa na sua Assembleia 
Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionado, 
APROVO O NOVO COMPROMISSO
que consta de 9 capítulos e 45 artigos e está impresso 

em 23 páginas mais capa e índice rubricadas pelos mem-
bros da Mesa da Assembleia Geral e por mim. 

Leiria, 09 de junho de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

COMPROMISSO

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, DURAÇÃO, SEDE E 

FINS

Artigo 1º
(Denominação, Fim e Natureza Jurídica)

1- A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Ma-
rinha Grande, também abreviadamente denominada de Mi-
sericórdia, instituída no ano de 1948, é uma associação de 
fiéis sem fins lucrativos cujo fim é a prática das Obras de 
Misericórdia, quer corporais quer espirituais, que tem como 
objetivo exercer a caridade dando apoio social e moral, so-
lidário, a todos os que precisem, especialmente a pessoas 
idosas, à infância e a doentes, no estrito cumprimento e obe-
diência aos princípios da doutrina e moral cristãs, pautando-
se pelos princípios orientadores da economia social.

2- Tem personalidade jurídica canónica e, como tal, en-
contra-se sujeita ao Ordinário Diocesano;

3- Tem personalidade jurídica civil, estatuto de Institui-
ção Particular de Solidariedade Social e natureza de pessoa 
coletiva de utilidade pública.

Artigo 2º
(Âmbito, Duração e Princípios)

1- A Misericórdia, constituída por tempo indetermina-
do, tem a sua sede na Rua Fonte dos Ingleses, nº 69, 2430-
136 Marinha Grande e exerce a sua ação no concelho da 
Marinha Grande;

2- Sem quebra da sua autonomia e independência, coo-
perará, na medida das suas possibilidades e no âmbito dos 
seus fins, com quaisquer outras entidades públicas ou pri-
vadas que o desejem, em tudo o que respeita à manutenção 
e desenvolvimento das obras sociais e de saúde existentes 
ou a criar, designadamente, através de atuações de carácter 
dinamizador, cultural, artístico, patrimonial e recreativo.

3- A Misericórdia poderá constituir associações, uniões, 
federações e confederações com outras Santas Casas da 
Misericórdia, instituições do sector da economia social, 
entidades do sector público e organizações do sector pri-
vado, para criar ou manter, de forma regular e permanente, 
serviços ou equipamentos de utilização comum e desen-
volver ações sociais de responsabilidade partilhada.

4- A Irmandade da Misericórdia é membro da União 
das Misericórdias Portuguesas, com todos os deveres e di-
reitos inerentes a tal condição.

Artigo 3º
(Objetivos)

1- Para concretização do seu fim, a Misericórdia pode 
desenvolver atividade, nomeadamente de:

a) Apoio à infância e juventude, através do desenvol-
vimento de respostas sociais para crianças e jovens com 
deficiência e em situação de perigo;

b) Apoio à população adulta, a idosos, a pessoas com 
deficiência, em situação de dependência, com doenças de 
foro mental ou psiquiátrico e sem-abrigo;

c) Apoio às famílias e à comunidade em geral;
d) Promoção da saúde, prevenção da doença e presta-

ção de cuidados na perspetiva curativa, de reabilitação e 
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reintegração, designadamente através da criação, explo-
ração e manutenção de cuidados continuados e paliativos, 
serviços de diagnóstico e terapêutica, cuidados primários 
de saúde, bem como aquisição e fornecimento de medica-
mentos e assistência medicamentosa;

e) Salvaguarda e defesa do património cultural, mate-
rial e imaterial, artístico e religioso;

f) Promoção da educação e formação profissional;
g) Empreendedorismo e outras respostas e serviços en-

quadráveis no âmbito da economia social;
2- A Misericórdia pode, ainda, prosseguir outras ativi-

dades, a título gratuito ou procurando resultado positivo, 
por si ou em parceria, ou por qualquer outra forma societá-
ria legalmente prevista, com outras pessoas singulares ou 
coletivas, desde que permitidas por lei e deliberadas pela 
Assembleia Geral.

CAPÍTULO II
DOS IRMÃOS

Artigo 4º
(Dos irmãos de Misericórdia)

1- A Misericórdia é constituída por todos os irmãos 
atuais e ainda pelos que, no futuro, venham a ser admitidos.

2- O número de irmãos é ilimitado.
3- Há ainda irmãos beneméritos e honorários.
§ 1º- Serão declarados beneméritos as pessoas ou 

entidades que tenham feito alguma doação significativa ou 
prestado serviços relevantes;

§ 2º- Serão declaradas honorários as pessoas que 
tenham revelado uma dedicação especial à Misericórdia e 
os irmãos que tenham mais de 70 anos;

§ 3º- Os irmãos beneméritos e honorários não poderão 
fazer parte dos órgãos sociais, mas terão direito a voto e 
usufruir dos direitos previstos nestes estatutos.

Artigo 5º
(Admissão e Readmissão)

1- Podem ser irmãos os indivíduos, de ambos os sexos, 
que reúnam as seguintes condições:

a) Sejam de maior idade;
b) Sejam naturais, residentes ou ligados por laços de 

afetividade ao concelho da Marinha Grande;
c) Gozem de boa reputação moral e social;
d) Aceitem os princípios da doutrina e da moral cristãs 

e revelem, pela sua conduta social ou pela sua atividade 
pública, respeito pela religião cristã e os seus fundamentos;

e) Se comprometam a pagar quota mínima de valor e 
com a periodicidade aprovada em Assembleia Geral.

2- A admissão dos Irmãos é feita mediante proposta as-
sinada pelo próprio e subscrita por dois Irmãos, no gozo 
dos seus direitos.

3- Tal proposta, será submetida à apreciação e delibe-
ração da Mesa Administrativa que poderá aceitá-la ou re-
jeitá-la.

4- Só se consideram admitidos os candidatos que tive-
rem reunido, em escrutínio secreto, a maioria dos votos dos 
membros da Mesa.

5- Da rejeição da proposta de admissão, cabe recurso 
para a Assembleia Geral. 

6- A admissão de novos Irmãos terá efeito compromis-
sório e legal depois de estes assinarem, documento pelo 

qual se comprometem a desempenhar com fidelidade os 
seus deveres de Irmãos.

7- A admissão implica o pagamento da quota aprovada.
8- A readmissão de um Irmão obedece aos mesmos ter-

mos da admissão.

Artigo 6º
(Deveres)

1- Todos os Irmãos são obrigados:
a) A honrar, defender e proteger a Misericórdia em to-

das as circunstâncias, com o pensamento em Deus e nos 
Irmãos;

b) A observar, cumprir e fazer cumprir as disposições 
compromissórias e regulamentares da Misericórdia;

c) A desempenhar com zelo e dedicação os lugares dos 
Órgãos Sociais para os quais tiverem sido eleitos;

d) A colaborar no progresso e desenvolvimento da Ir-
mandade da Misericórdia;

e) Ao pagamento da quota a que se comprometeram.

Artigo 7º
(Direitos)

1- Todos os Irmãos têm direito:
a) A participar e votar nas Assembleias Gerais;
b) A eleger e ser eleitos para os Órgãos Sociais, contan-

to que façam parte da Misericórdia há mais de 12 meses e 
tenham cumprido todos os deveres previstos no compro-
misso;

c) A recorrer para a Assembleia Geral de todas as irre-
gularidades ou infrações ao presente Compromisso e Re-
gulamentos Internos;

d) A requerer, por escrito e com fundado interesse aten-
dível, informação sobre a atividade e gestão da Misericór-
dia;

e) A receber, gratuitamente, um exemplar do compro-
misso e o respectivo cartão de identificação;

f) A solicitar a exoneração da qualidade de Irmão;
g) A serem atendidos com preferência nos serviços 

prestados pela Misericórdia.
2- Os Irmãos não podem votar nas deliberações da 

Assembleia Geral em que, forem, direta ou pessoalmente, 
interessados.

3- Os direitos dos Irmãos não podem ser reduzidos pelo 
facto de estes serem também seus trabalhadores ou bene-
ficiários, salvo no que respeita ao voto nas deliberações 
respeitantes a retribuições de trabalho, regalias sociais ou 
quaisquer benefícios que lhes respeitem.

Artigo 8º
(Infração, Sanção e Processo Disciplinar)

1- Constitui infração disciplinar, a violação grave e 
consciente dos deveres consignados no Compromisso.

2- Os Irmãos que incorrerem em responsabilidade dis-
ciplinar ficam sujeitos, consoante a natureza e gravidade da 
infração, às seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensão até doze meses;
c) Exclusão.
3- A graduação das penas, a legitimidade e a competên-

cia para a sua aplicação, competem à Mesa.
4- A deliberação de aplicação de sanção disciplinar será 

sempre precedida da instauração do correspondente pro-
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cesso disciplinar, com audiência prévia de contraditório e 
garantias de defesa por parte do Irmão em causa.

Artigo 9º
(Pena de Exclusão)

1- Poderão ser excluídos da Misericórdia os Irmãos 
que:

a) Deixarem de satisfazer as suas quotas por tempo su-
perior a seis meses e que, depois de notificados, não cum-
pram com esta obrigação, ou não justifiquem a sua atitude 
no prazo de trinta dias.

b) Não prestarem contas de valores que lhes tenham 
sido confiados;

c) Sem motivo justificado e atendível, se recusarem a 
servir os lugares dos Órgãos Sociais para que tiverem sido 
eleitos;

d) Perderem a reputação moral ou social e os que, vo-
luntariamente, causarem danos à Misericórdia ou concor-
ram, direta e culposamente, para o seu desprestígio;

e) Tomarem publicamente atitudes hostis à religião 
cristã.

2- Da deliberação que aplique pena de exclusão cabe 
recurso para a Assembleia Geral;

3- O Irmão que por qualquer forma deixar de pertencer 
à Misericórdia não tem direito a reaver as quotizações que 
haja pago, sem prejuízo da sua responsabilidade por todas 
as prestações relativas ao período em que foi Irmão.

CAPÍTULO III
DO CULTO E ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL

Artigo 10º
(Atividade Espiritual e Religiosa)

1- Nas diversas obras sociais e serviços da Misericór-
dia, haverá assistência espiritual e religiosa;

CAPÍTULO IV
DOS CORPOS SOCIAIS

SECÇÃO I
PRINCÍPIOS GERAIS

Artigo 11º
(Corpos Sociais)

1- Os órgãos sociais da Misericórdia são: a Assembleia 
Geral, a Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal, também 
chamada Definitório.

2- Os membros da Mesa e do Conselho Fiscal não po-
dem ser maioritariamente trabalhadores da Misericórdia.

Artigo 12º
(Mandato Social)

1- O mandato dos órgãos sociais tem a duração de qua-
tro anos e inicia-se com a tomada de posse que lhes é lhes 
é conferida pelo presidente da Assembleia Geral cessante, 
depois de homologada a eleição pelo Bispo da diocese;

Artigo 13º
(Exclusividade, Inelegibilidade e Impedimentos)

1- Aos titulares dos Órgãos Sociais não é permitido o de-
sempenho simultâneo de mais de um cargo na Misericórdia.

2- Entre os membros do mesmo Órgão Social não pode 
haver laços de parentesco ou afinidade no primeiro grau 
das linhas reta ou colateral, bem como matrimoniais ou 
equiparados.

3- Não é permitida a eleição do Provedor por mais de 
três mandatos consecutivos;

4- Não podem exercer funções nos Órgãos Sociais os 
Irmãos que mantenham com a Misericórdia litígio judicial.

5- O presidente do Conselho Fiscal não pode ser fun-
cionário da Misericórdia.

Artigo 14º
(Condições do Exercício do Cargo)

1- O exercício de qualquer cargo nos Órgãos Sociais é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas.

2- Quando o volume do movimento financeiro ou a 
complexidade dos serviços exijam o trabalho e a presença 
prolongada de alguns membros dos Órgãos Sociais, podem 
eles passar a ser remunerados desde que a Assembleia Geral 
assim o delibere e fixe o respectivo montante da retribuição.

Artigo 15º
(Forma de Obrigar)

1- A Misericórdia fica obrigada com as assinaturas con-
juntas do Provedor e do Tesoureiro ou, em alternativa, com 
a de um deles e outro elemento da Mesa ou, então, com a 
de três elementos..

Artigo 16º
(Responsabilidade dos Titulares)

1- Os titulares dos Órgãos Sociais não podem abster-
se de votar nas reuniões a que estiverem presentes e são 
responsáveis, civil e criminalmente, pelas faltas ou irregu-
laridades cometidas no exercício do mandato.

2- Além de outros motivos legalmente previstos, os 
membros dos Corpos Gerentes ficam exonerados de res-
ponsabilidade se:

a) Não tiverem tomado parte na respectiva deliberação 
ou resolução;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respectiva.

3- A aprovação, pela Assembleia Geral, dos Relatórios 
de Atividade e Contas apresentadas pela Mesa Adminis-
trativa e do Parecer do Conselho Fiscal, iliba os membros 
destes Órgãos Sociais de responsabilidade para com a ins-
tituição, salvo provando-se omissões por má fé ou falsas 
declarações.

Artigo 17º
(Incapacidades)

1- Os titulares dos órgãos sociais estão impedidos de 
votar em assuntos que, não sendo de exclusivo interesse 
institucional, digam diretamente respeito à sua pessoa.

2- Os membros dos Corpos sociais não podem contra-
tar, direta ou indiretamente, com a Misericórdia, salvo se 
do contrato resultar manifesto benefício para a mesma e tal 
ficar exarado expressa e fundamentadamente em ata.

Artigo 18º
(Deliberações e Atas)

1- A Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal não po-
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dem deliberar validamente sem a presença da maioria dos 
seus titulares, tendo, cada um, um voto.

2- As votações respeitantes às eleições dos Órgãos So-
ciais ou a assuntos de incidência pessoal dos seus membros 
são feitas obrigatoriamente por escrutínio secreto.

3- De cada reunião dos Órgãos Sociais lavrar-se-á ata, 
sempre que possível, com recurso a meios informáticos, 
assinada pelos membros presentes.

§ 1º- As atas da assembleia geral, serão assinadas pela 
sua Mesa.

4- A ata será aprovada no início da reunião imediata-
mente seguinte ou em minuta na própria reunião, podendo 
no caso de sessão da Assembleia Geral ser outorgada à res-
petiva Mesa um voto de confiança para a sua aprovação.

SECÇÃO II
ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 19º
(Estatuto, Compromisso e respetiva Mesa)

1- A Assembleia Geral é constituída por todos os Ir-
mãos, mesmo os honorários e os beneméritos, no pleno 
gozo dos seus direitos associativos e compromissórios.

2- A Assembleia Geral é dirigida pela respectiva Mesa, 
composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um Se-
cretário, á qual compete orientar e disciplinar os trabalhos 
da Assembleia Geral, representá-la e, mormente:

a) convocar a Assembleia Geral, estabelecendo a or-
dem de trabalhos, declará-la aberta, suspensa ou encerrada;

b) Mandar executar as deliberações da Assembleia Ge-
ral, garantindo a legalidade e funcionamento democrático 
da Misericórdia;

c) Receber e submeter à Assembleia Geral os requeri-
mentos, recursos, protestos e reclamações da sua compe-
tência.

3- Na falta ocasional de qualquer dos membros da 
Mesa, competirá à Assembleia Geral designar os respecti-
vos substitutos de entre os Irmãos presentes, os quais ces-
sarão as suas funções no termo da reunião.

4- Na falta permanente de qualquer dos membros da 
Mesa da Assembleia Geral, a Assembleia procede à sua 
recomposição por voto secreto, completando o membro 
designado o mandato social. 

Artigo 20º
(Competências)

1- Compete à Assembleia Geral, exercer os poderes 
previstos na lei e nomeadamente: 

a) Definir as linhas fundamentais de atuação da Mise-
ricórdia;

b) Apreciar, discutir e votar o Relatório de Atividades e 
Contas do Exercício do ano anterior, bem como o Plano de 
Atividades e Orçamento, propostos pela Mesa Administra-
tiva para o exercício seguinte, além de revisões orçamen-
tais, sempre, sob parecer do Conselho Fiscal;

c) Eleger e destituir, por votação secreta, os membros 
dos órgãos sociais;

d) Apreciar e deliberar sobre a alienação, de bens imó-
veis legados com finalidade específica e de outros bens pa-
trimoniais de valor histórico ou artístico;

e) Aprovar a adesão a uniões, federações ou confede-
rações;

f) Fixar a eventual remuneração dos Corpos Gerentes;
g) Aprovar os regulamentos internos;
h) Apreciar e deliberar os recursos interpostos das deli-

berações da Mesa Administrativa;
i) Apreciar e deliberar sobre a aceitação de integração 

de outra Instituição e respectivos bens;
j) Fixar, sob proposta da Mesa, os valores mínimos da 

quota a pagar pelos Irmãos;
k) Deliberar, sob proposta da Mesa Administrativa, a 

concessão do diploma de Irmão Honorário ou Benemérito;

Artigo 21º
(Reuniões da Assembleia Geral)

1- As reuniões da Assembleia Geral são ordinárias e 
extraordinárias.

2- A Assembleia Geral reúne ordinariamente:
a) No último trimestre de cada ano, para aprovação do 

plano de atividades e orçamento para o ano seguinte e, de 
quatro em quatro anos, para a eleição dos órgãos sociais;

b) Até ao final do mês de Março de cada ano, para apre-
ciar, discutir e aprovar o Relatório de Atividades e Contas 
do Exercício do ano anterior;

3- A Assembleia Geral reúne extraordinariamente:
a) Quando regularmente convocada com finalidade le-

gítima, por iniciativa do respectivo Presidente ou a pedido 
do Provedor, da Mesa Administrativa ou do Conselho Fis-
cal;

b) A requerimento, com fundamento atendível e subs-
crito por um mínimo de 10% dos Irmãos no pleno gozo dos 
seus direitos associativos e compromissórios;

4- A assembleia Geral não pode deliberar a dissolução 
da Misericórdia se, pelo menos, um número de Irmãos 
igual ao dobro dos membros dos órgãos sociais, se decla-
rar disposto a assegurar a continuação da mesma, qualquer 
que seja o número de votos contra.

Artigo 22º
(Forma de convocação)

1- A Assembleia Geral é convocada pelo Presidente da 
respectiva Mesa, através de edital afixado na sede Social 
e locais julgados de interesse para o efeito, bem como por 
publicação de anúncio nos dois jornais de maior circulação 
na área da sede, com um mínimo de quinze dias de ante-
cedência, indicando-se na convocação o dia, hora, local da 
reunião e a agenda de trabalhos.

2- A comparência de todos os Irmãos na sessão sancio-
na quaisquer irregularidades da convocação, contanto que 
nenhum deles se oponha à realização da Assembleia.

3- A decisão da convocação da assembleia geral ex-
traordinária deve ocorrer no prazo de quinze dias após o 
pedido ou o requerimento e terá lugar no prazo máximo de 
trinta dias a contar da data da receção do pedido.

Artigo 23º
(Quórum e Funcionamento)

1- A Assembleia Geral não poderá funcionar se, à hora 
marcada, não estiver presente a maioria dos Irmãos com 
direito a voto, funcionando meia hora mais tarde seja qual 
fôr o número de presenças;

2- A Assembleia Geral extraordinária, que seja convo-
cada a requerimento de Irmãos, só poderá reunir se estiver 
presente, pelo menos, metade dos requerentes.
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Artigo 24º
(Voto e Representação dos Irmãos)

1- Na Assembleia Geral, cada Irmão dispõe de um voto.
2- É admitido o voto em representação, nos seguintes 

termos:
a) Tanto o representante como o representado têm de 

ser Irmãos no pleno uso dos seus direitos;
b) Cada Irmão só pode assumir uma representação;
c) Sem prejuízo da identificação e da verificação da 

capacidade individual do representante, este deve ainda 
demonstrar perante a Mesa da Assembleia Geral que tem 
os poderes necessários para a representação e votação, exi-
bindo e entregando carta assinada pelo representado;

3- Não é admitido o voto por correspondência.

SECÇÃO III
MESA ADMINISTRATIVA

Artigo 25º
(Estatuto e Composição)

1- A Mesa Administrativa é o órgão de administração 
da Misericórdia, sendo composta por sete membros efe-
tivos, dos quais um será o Provedor e bem assim dois su-
plentes, dela fazendo parte, obrigatoriamente, o pároco da 
freguesia da sua sede.

2- Logo que investidos no exercício das suas funções, 
os membros efetivos escolherão, entre si, o Vice-Provedor, 
o Secretário, o Tesoureiro e os três vogais.

3- Os Irmãos suplentes poderão participar nas reuniões 
da Mesa Administrativa, mas sem direito a voto, ou quando 
se verifique impedimento dos efetivos.

4- Em caso de vacatura da maioria dos lugares da Mesa 
Administrativa, deverão realizar-se eleições parciais para o 
preenchimento das vagas verificadas, no prazo máximo de 
um mês, para completar o mandato.

5- Para a coadjuvar no desempenho da sua missão, a 
Mesa Administrativa pode agregar, remunerada ou gratui-
tamente, outros Irmãos de reconhecida idoneidade.

Artigo 26º
(Competências)

1- Compete à Mesa Administrativa representar a Mise-
ricórdia, gerir a instituição e, representa-la, incumbindo-
lhe, designadamente:

a) Velar pela efetivação dos direitos dos beneficiários, 
bem como pelos privilégios, tradições e direitos da Miseri-
córdia e, sobretudo, pela sua autonomia;

b) Executar e fazer executar as deliberações dos órgãos 
sociais da Misericórdia, assim como zelar pelo cumprimen-
to do compromisso e dos regulamentos que o completem;

c) Deliberar sobre a admissão de Irmãos, e quanto à sua 
suspensão ou exclusão, nos termos do compromisso;

d) Elaborar anualmente os documentos previstos no ar-
tigo 21º, nº 2, alínea a) e b), do compromisso a fim de ser 
submetidos ao parecer do Conselho Fiscal e deliberação da 
Assembleia Geral;

e) Cobrar receitas, saldar despesas e deliberar sobre as 
dívidas incobráveis;

f) Apresentar à Assembleia Geral proposta fundamen-
tada sobre a aplicação, do resultado líquido do exercício 
quando positivo;

g) Deliberar sobre a aceitação de heranças, legados e 
donativos;

h) Deliberar sobre o arrendamento ou cessão de bens 
imóveis da Misericórdia;

i) Anualmente e após a sua aprovação pela Assembleia 
Geral, enviar ao Bispo Diocesano o relatório de Atividades 
e contas do Exercício do ano anterior, bem como o Plano 
de Atividades e Orçamento;

j) Deliberar sobre pleitos a intentar, ou contratar, assim 
como transações, confissões ou desistências;

k) Deliberar sobre a compra e venda de bens imóveis 
não provenientes de legados com fins específicos.

Artigo 27º
(Competência dos membros da Mesa Administrativa)

1- Compete ao Provedor, nomeadamente:
a) Superintender, diretamente ou por intermédio das 

pessoas para tal efeito nomeadas, na administração da Mi-
sericórdia;

b) Convocar e presidir às reuniões da Mesa Adminis-
trativa;

c) Exercer a representação da Misericórdia, em juízo e 
fora dele;

d) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-
mento e rubricar os livros de atas da Mesa Administrativa;

e) Despachar os assuntos normais de expediente;
f) Assinar a correspondência, ordens de pagamento e os 

recibos comprovativos da arrecadação de receitas;
g) Delegar quaisquer dos seus poderes em outros mem-

bros da Mesa Administrativa;
h) Fazer executar as deliberações da Assembleia Geral 

e da Mesa Administrativa;
2- Compete ao Vice-Provedor coadjuvar o Provedor no 

exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas ausên-
cias e impedimentos.

3- Compete aos restantes membros da Mesa colaborar 
e ajudar o provedor nas suas funções.

Artigo 28º
(Funcionamento)

1- A Mesa Administrativa reunirá, pelo menos, duas ve-
zes por mês, e ainda sempre que o julgar conveniente, sob 
convocação do Provedor, ou, ainda, a pedido do Conselho 
Fiscal ou da Mesa da Assembleia Geral.

2- As deliberações serão tomadas tendo em conta o dis-
posto no artigo 18º do Compromisso, tendo o Provedor, 
além do seu voto, direito a voto de qualidade em caso de 
empate na votação.

SECÇÃO IV
CONSELHO FISCAL OU DEFINITÓRIO

Artigo 29º
(Estatuto e Composição)

1- O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da Mi-
sericórdia.

2- O Conselho Fiscal é composto por três elementos um 
presidente, um vice-presidente e um secretário.

§ 1º- O presidente não pode ser funcionário da Mise-
ricórdia.

3- Haverá, simultaneamente, um suplente, que se torna-
rá efetivo se faltar algum membro efetivo.
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4- Para o Conselho Fiscal devem ser escolhidos os Ir-
mãos que possuam os conhecimentos indispensáveis ao 
exercício dos seus poderes de fiscalização.

5- No caso de vacatura do cargo de Presidente, será o 
mesmo preenchido pelo Vice-Presidente e este pelo pri-
meiro suplente eleito.

Artigo 30º
(Competência)

1- Compete ao Conselho, Fiscal, entre outras, vigiar 
pelo cumprimento da lei e do Compromisso e, designada-
mente:

a) Exercer a fiscalização sobre o cumprimento do Rela-
tório de Atividades e Contas do Exercício do ano anterior, 
bem como o Plano de Atividades e Orçamento;

b) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e docu-
mentos da Irmandade da Misericórdia, bem como sobre os 
atos dos órgãos sociais;

c) Dar parecer sobre os documentos previstos no artigo 
21º, nº 2, alínea a) e b) bem como sobre qualquer outro 
assunto que os órgãos sociais submetam à sua apreciação;

d) Examinar e conferir os valores existentes nos cofres 
sempre que o considere oportuno;

e) Verificar os balancetes da tesouraria quando o en-
tender;

f) Apresentar à Mesa Administrativa qualquer sugestão 
que considere útil, que vise a melhoria do regime de con-
tabilidade usado.

Artigo 31º
(Funcionamento)

1- O Conselho Fiscal reúne, ordinariamente, uma vez 
em cada trimestre, podendo reunir também extraordina-
riamente para apreciação de assuntos de carácter urgente, 
sob convocação do Presidente, ou, ainda, a pedido da Mesa 
Administrativa ou da Mesa da Assembleia Geral.

2- As deliberações serão tomadas tendo em conta o dis-
posto no artigo 18º do Compromisso, tendo o presidente, 
além do seu voto, direito a voto de qualidade em caso de 
empate na votação.

CAPÍTULO V
DAS ELEIÇÕES E POSSE

Artigo 32º
(Processo Eleitoral)

Até ao último dia útil do mês de Outubro do ano em 
que terminar o mandato social, o Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral anunciará, através de edital, a abertura 
do processo eleitoral, devendo a Mesa elaborar o caderno 
eleitoral, no prazo de quinze dias.

Artigo 33º
(Formalização de Candidaturas)

1- As candidaturas às eleições são feitas segundo o 
sistema de lista completa para a Mesa da Assembleia 
Geral, a Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal, com-
postas por Irmãos no pleno gozo dos seus direitos com-
promissórios e sociais, nas quais se especifique a iden-
tificação dos candidatos e seu número de Irmão, bem 
como a indicação do órgão para que são propostos e qual 
o lugar.

2- As listas de candidatura deverão ser apresentadas na 
Secretaria da Irmandade da Misericórdia até ao fim do dia 
anterior à data marcada para a eleição.

3- As listas a submeter à eleição deverão ser acompa-
nhadas de declaração dos candidatos confirmativa da sua 
aceitação expressa e subscritas por um número mínimo de 
cinco Irmãos, no pleno gozo dos seus direitos,

4- Cada lista nomeará o seu mandatário no ato da en-
trega da candidatura, indicando o respectivo contacto tele-
fónico e endereço residencial e eletrónico para onde pode 
ser notificado.

Artigo 34º
(Verificação de Candidaturas, Reclamações e Forma de 

Votação)
1- A verificação de candidaturas, reclamações e protes-

tos, assim como a forma de votação compete à Mesa da 
Assembleia.

2- A lista ou as listas de candidatura bem como as 
possíveis reclamações, aceites pelo Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral, deverão ser enviadas ao Bispo 
Diocesano, quando tal seja possível, para conhecimento, 
em tempo útil, antes do ato eleitoral.

Artigo 35º
(Proclamação dos Eleitos e Comunicações)

1- Consideram-se eleitos os elementos da lista que te-
nham obtido maior número de votos, devendo ser procla-
mados logo após a conclusão do ato eleitoral.

2- Além da comunicação aos eleitos, os resultados do 
ato eleitoral devem igualmente ser comunicados ao Bispo 
Diocesano, à União das Misericórdias Portuguesas e às en-
tidades competentes. 

Artigo 36º
(Posse e Exercício de Funções)

1- Os membros da lista eleita entrarão em funções para 
o mandato social a iniciar em 1 de Janeiro seguinte ao da 
eleição, depois de serem empossados pelo presidente da 
Mesa da Assembleia Geral cessante ou seu substituto.

2- Enquanto não se verificar a posse dos membros elei-
tos, os membros cessantes dos órgãos sociais manter-se-ão 
em funções com poderes para atos de mera administração.

3- Se o Presidente da Mesa da Assembleia Geral ces-
sante, ou seu substituto, não conferir a posse no prazo es-
tabelecido, os membros dos órgãos sociais eleitos entrarão 
em exercício de funções, no dia 1 de Janeiro após o ato 
eleitoral.

4- No livro de posse são lavradas as atas das tomadas 
de posse com as assinaturas de todos os intervenientes.

5- Antes de assinar a posse, cada membro eleito pres-
tará o seguinte juramento: “Declaro, pela minha honra, 
servir bem o cargo para que fui eleito e observar e fazer 
observar o Compromisso desta Irmandade da Misericór-
dia, com a ajuda de Deus”.

6- Quando a eleição tenha sido efetuada extraordinaria-
mente fora do prazo, a posse terá lugar no prazo de trinta 
dias após a eleição.

7- A eficácia canónica da Posse conferida pelo Presi-
dente da Mesa da Assembleia Geral depende da emissão 
do competente decreto de homologação por parte do Bispo 
Diocesano.



| LEIRIA-FÁTIMA | Ano XXIII | N.º 55 | 31 Dezembro 2015 |    9

CAPÍTULO VI
DO PATRIMÓNIO E GESTÃO FINANCEIRA

Artigo 37º
(Património)

1- O património da Misericórdia é constituído por to-
dos os bens e direitos que integram o seu ativo.

2- As ofertas aos órgãos sociais, ou a algum dos seus 
membros na qualidade de representantes da Misericórdia, 
presumem-se efetuadas à própria Misericórdia.

3- A Mesa Administrativa elabora o inventário-cadastro 
do património, móvel e imóvel e dos valores da Misericór-
dia, mantendo o respectivo livro de inventário permanen-
temente atualizado.

4- A alienação ou oneração do património da Miseri-
córdia obedece ao previsto nos artigos 20º e 26º do Com-
promisso.

5- A Misericórdia pode aceitar heranças, legados ou 
doações nos termos da lei, contanto que não fique a cum-
prir encargos que excedam as forças da herança ou do lega-
do, ou o ónus da doação, e que não sejam contrários à lei.

Artigo 38º
(Receitas)

1- Constituem, nomeadamente, receitas da Misericór-
dia:

a) As quotas dos respectivos Irmãos;
b) As heranças, legados, doações e respectivos rendi-

mentos;
c) Os subsídios, comparticipações e compensações de 

entidades públicas, privadas e religiosas;
d) O produto da alienação dos bens;
e) Os espólios móveis dos utentes que não forem legiti-

mamente reclamados pelos herdeiros ou seus representan-
tes no prazo legal;

f) Os rendimentos da prestação de serviços desenvolvi-
das no âmbito dos seus fins;

g) Os rendimentos de bens próprios;
h) Outros quaisquer rendimentos.

Artigo 39º
(Despesas)

1- As despesas da Misericórdia são de funcionamento 
e de investimento.

2- Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução do presente compro-
misso;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade da Irmandade da Misericórdia;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais;

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços;

e) As quotizações devidas a entidades de que a Irman-
dade da Misericórdia seja associada;

Artigo 40º
(Exercício, Atividade Económica e Meios Financeiros)

1- O exercício económico da Irmandade da Misericór-
dia coincide com o ano civil.

2- A contabilização da gestão económico-financeira da 
Irmandade da Misericórdia será efetuada de acordo como 
Sistema de Normalização Contabilística, com as adapta-
ções que constem das normas contabilísticas específicas 
respeitantes às entidades sem fins lucrativos.

3- As despesas da Misericórdia visam unicamente a 
realização dos seus fins e a manutenção, direta ou indireta, 
das respectivas atividades.

Artigo 41º
(Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos e 

Programa de Ação)
1- A gestão orçamental deve ser conduzida de forma ri-

gorosa e transporte no cumprimento das disposições legais 
e compromissórias, tendo como fim a sustentabilidade da 
Misericórdia.

2- No ano anterior àquele a que respeita e com antece-
dência que permita cumprir o prazo da respectiva submis-
são eletrónica junto da Segurança Social, a Mesa Adminis-
trativa submete à Assembleia Geral o Plano de Atividades, 
acompanhados do Programa de Ação e do parecer do Con-
selho Fiscal.

3- Os Irmãos estão impedidos de apresentar em 
Assembleia Geral propostas de alteração orçamental que 
envolvam, no ano económico em curso, qualquer aumento 
das despesas ou diminuição das receitas da Misericórdia.

Artigo 42º
(Relatório de Atividades e Contas do Exercício)

1- Com antecedência que permita cumprir o prazo da 
respectiva submissão eletrónica junto da Segurança Social, 
a Mesa Administrativa elabora e submete à Assembleia 
Geral o relatório de Atividades e Contas do Exercício, bem 
como os demais documentos de prestação de contas obri-
gatórios relativos ao exercício do ano económico anterior, 
acompanhados do relatório e parecer do Conselho Fiscal.

2- O Relatório de Atividades e Contas do Exercício 
deve ser assinado por todos os membros da Mesa Adminis-
trativa em exercício de funções, devendo ser justificada em 
documento a recusa de qualquer dos membros.

3- O Relatório de Atividades e Contas do Exercício 
deve conter uma exposição fiel e clara sobre a evolução das 
atividades da Irmandade da Misericórdia, refletindo com 
exatidão as alterações patrimoniais e a evolução da estrutu-
ra dos custos e dos proveitos, devendo ser acompanhado de 
parecer de certificação legal de contas, quando obrigatório.

CAPÍTULO VII
DA DISSOLUÇÃO

Artigo 43º
(Dissolução)

1- A dissolução da Irmandade da Misericórdia proces-
sa-se nos termos da lei geral.

2- A Assembleia Geral só pode deliberar sobre a disso-
lução na sequência de convocatória expressamente efetua-
da para o efeito e carece de maioria qualificada, nos termos 
previstos no artigo 21º nº 4 do Compromisso.

3- A Assembleia Geral que deliberar a dissolução no-
meará os liquidatários de entre os Irmãos presentes.

4- Em caso de extinção da Irmandade da Misericórdia, 
o remanescente dos respectivos bens, após os que tiverem 
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o destino decorrente de vinculação legal ou compromissó-
ria específica, será, por deliberação da Assembleia Geral e 
após ouvido o Bispo diocesano territorialmente competen-
te, atribuído a outra Misericórdia ou Instituição de expres-
são católica com finalidades idênticas.

5- Em caso de extinção da Irmandade da Misericórdia, 
competirá igualmente à Assembleia Geral eleger uma co-
missão liquidatária com poderes limitados á prática dos 
atos meramente conservatórios e necessários quer à liqui-
dação do património social, quer à ultimação dos negócios 
pendentes.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 44º
(Dúvidas e Omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação do Compromisso serão resolvidas ou integradas 
em reunião conjunta dos órgãos sociais, solicitada pela 
Mesa Administrativa ou pelo Conselho Fiscal, tendo em 
conta os princípios definidos pela Concordata, o decreto 
geral aprovado pela CEP em 23.4.2009, o decreto geral 
interpretativo de 21.5.2011 da CEP e o estatuto das IPSS 
aprovado pelo D.L. 172-A/2014 de 14.11.2014.

Artigo 45º
(Norma Transitória)

1- Constituído por 45 artigos, este Compromisso revo-
ga integralmente os anteriores textos compromissórios da 
Irmandade da Misericórdia da Marinha Grande, entrando 
em vigor imediatamente após aprovação em Assembleia 
Geral e cumprimento das demais formalidades exigidas 
por lei.

2- Nas matérias relativas aos órgãos sociais, as altera-
ções constantes do presente compromisso só entrarão em 
vigor no final do mandato social em curso à data da sua 
publicação.

Aprovado por unanimidade em Assembleia Geral de 25 
de Março de 2015.

A Mesa da Assembleia Geral da Irmandade da Santa 
Casa da Misericórdia da Marinha Grande,

(Assinaturas)

Consentimento para abertura 
de casa religiosa da Congregação 
das Irmãs Angélicas de São Paulo 
na Diocese de Leiria-Fátima

Refª: CE2015A-004

D. António Augusto dos Santos Marto, Bispo da 
Diocese de Leiria-Fátima, faz saber quanto segue:

1. A Congregação das Irmãs Angélicas de São Pau-
lo, aprovada pelo Papa Paulo III em 1535, com sede geral 
em Roma (Itália), na Via Casilina, n. 1606, é um instituto 
religioso de direito pontifício com personalidade jurídi-

ca canónica.  As Constituições pelas quais se rege foram 
aprovadas pela Congregação para os Religiosos e Insti-
tutos Seculares, com data de 7 de outubro de 1988.  Nas 
Constituições define-se como fim específico da Congrega-
ção “a renovação do fervor cristão mediante um apostolado 
fundado na santidade” que “se atua no campo educativo e 
assistencial” (n. 8).

2. A dita Congregação já tem casa aberta em Fáti-
ma, desde 1998, com conhecimento e acordo do bispo 
diocesano, mas sem que tivesse sido concluído o proces-
so de consentimento dado por escrito, conforme a norma 
canónica.

3. A atual Superiora Geral, Madre Ivana Maria Raitan, 
requereu, em 12 de abril de 2015, o consentimento escrito 
para a constituição canónica de uma comunidade das Irmãs 
Angélicas de São Paulo na diocese de Leiria-Fátima, onde 
já prestam serviços apostólicos, nomeadamente no Santuá-
rio de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

4. Assim, considerando o que antes se mencionou e que 
as finalidades religiosas e apostólicas da Congregação são 
de interesse pastoral para esta Igreja Particular:

Em conformidade com o espírito e os termos do câ-
nones 609 e 611 do Código de Direito Canónico, dou o 
meu consentimento para a ereção canónica nesta diocese 
duma casa da Congregação das Irmãs Angélicas de São 
Paulo, com sede na Estrada Principal de Fátima, n. 8-2º E 
• 2495-552, Cova da Iria, freguesia de Fátima e concelho 
de Ourém.

5. Na sua atuação na diocese de Leiria-Fátima, as Ir-
mãs Angélicas, sem prejuízo da sua índole e fins especí-
ficos, deverão procurar que o seu testemunho religioso e 
apostolado se insiram dentro das orientações pastorais por 
mim dadas para toda a Diocese e em colaboração com os 
serviços pastorais diocesanos e outras instituições.  

6. Este decreto entra imediatamente em vigor.
Leiria, 12 de junho de 2015.
† António Augusto dos Santos Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Mudanças no serviço eclesial, 
em junho de 2015

Refª: CE2015E-001

O Bispo de Leiria-Fátima, Senhor D. António Marto, 
torna públicas as seguintes nomeações:

O P. Dr. João Nuno de Pina Pedro é nomeado Pároco 
de Urqueira e de Casal dos Bernardos. Deixa o serviço 
paroquial de Matas e Espite.

O P. Dr. José Henrique Domingues Pedrosa é nomea-
do Pároco da Calvaria. Deixa o serviço paroquial da Boa 
Vista e as funções de Vigário da Vigararia dos Milagres. 
Mantém os restantes serviços.

O. P. Luís Oliveira Ribeiro Pereira, da Congregação 
dos Padres Monfortinos, é nomeado, com anuência do seu 
Superior, Vigário Paroquial de Alvados, de Mira de Aire e 
de São Bento.

O P. Dr. Nuno Miguel Heleno Gil é nomeado Pároco 
da Boa Vista. Deixa as funções de Vigário Paroquial de 
Leiria e da Cruz d’Areia, mantendo o serviço na Câmara 
Eclesiástica.
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O P. Rogério de Assunção Dovala Chitapa, da 
Diocese do Sumbe, é nomeado Pároco de Matas e de 
Espite. Deixa o serviço de Vigário Paroquial na Maceira.

O P. Sérgio Jorge Lopes Fernandes é nomeado Pá-
roco do Juncal. Deixa o serviço paroquial na Calvaria e 
mantém os restantes serviços.

A Ir. Ângela Manuela Ribeiro de Oliveira, da Con-
gregação da Aliança de Santa Maria, é nomeada Assistente 
Diocesana do Movimento Católico de Estudantes. 

O P. Filipe da Fonseca Lopes é nomeado Assistente 
Diocesano do Movimento da Mensagem de Fátima, acu-
mulando com os restantes serviços pastorais.  

O. P. Miguel de Azevedo de Santiago Sottomayor é 
nomeado Assistente Espiritual da Associação dos Servitas 
de Nossa Senhora de Fátima. Mantém os restantes servi-
ços pastorais.

O P. Dr. Pedro Miguel Ferreira Viva é nomeado As-
sistente Regional da Associação Católica de Enfermeiros e 
Profissionais de Saúde - Direção Regional de Leiria, man-
tendo os restantes serviços pastorais.

O P. Luís Manuel Morouço Almeida Ferreira é no-
meado Administrador Paroquial de Urqueira e de Casal 
dos Bernardos, exercendo estas funções desde o dia 1 de 
julho até à entrada do novo pároco. Acumula com os res-
tantes serviços pastorais.

O P. Segunda Julieta Miguel deixa, a seu pedido, o 
serviço nesta Diocese e regressa à sua Diocese do Sumbe 
- Angola.

O P. José Marques dos Reis é dispensado, por motivos 
de saúde, da paroquialidade do Juncal, passando à situação 
de jubilado. 

Leiria, 15 de junho de 2015.
Vítor Coutinho,
Chefe de Gabinete do Bispo Diocesano

Atribuição das competências do 
Cabido da Catedral de Leiria

Refª: CE2015A-005

D. António Augusto dos Santos Marto, Bispo de 
Leiria-Fátima, faz saber quanto segue:

Fundado no século XVI, o Cabido da Catedral de 
Leiria, restaurado no ano 1943, após a extinção de 1882, 
exerceu um relevante papel no serviço da liturgia na igreja 
catedral, no zelo pelo património edificado e pelos aspetos 
culturais da sede episcopal e no aconselhamento ao Bispo 
diocesano no governo da Diocese.

Tendo os membros do Cabido da Catedral de Leiria 
superado o limite de idade para, segundo os Estatutos, 
exercerem as suas funções, foi feita pelo Bispo diocesano 
uma auscultação ao Clero diocesano, através de consulta 
ao Conselho Presbiteral e de audição de vários presbíteros, 
sobre uma eventual renovação do Cabido.

Sendo os pareceres recolhidos contrários a uma reno-
vação do Cabido da Catedral de Leiria e considerando não 
ser oportuno uma dissolução do mesmo nem ser legítimo 
alienar os seus bens, torna-se necessário estabelecer proce-
dimentos e atribuir competências de modo a que se possam 
realizar os atos administrativos que eram da responsabilida-
de do Cabido e exercer as tarefas que lhe estavam confiadas.

Neste sentido, determino ou confirmo o seguinte:
1. As atribuições relativas à vida litúrgica da Catedral 

(cf. Estatutos do Cabido da Sé Catedral de Leiria, I,2) são 
desempenhadas, tal como acontece já há alguns anos, pelo 
Pároco de Leiria e pelo Departamento de Liturgia.

2. As funções próprias de colégio de consultores, que, 
por decreto de 05.10.1989, são atribuídas ao Cabido ca-
tedralício, foram, por decreto de 25.07.2001, transferidas 
para um órgão próprio que foi constituído como Colégio de 
Consultores e desempenha as funções previstas no Direito 
Canónico.

3. O património financeiro e imóvel deverá ser admi-
nistrado como um fundo económico autónomo (Fundo do 
Cabido), cuja receita deve ser aplicada segundo as finali-
dades associadas à ação do Cabido (cuidado da Catedral, 
ação pastoral e caritativa; cf. Estatutos do Cabido da Sé 
Catedral de Leiria, I,2 e V,2). Competirá ao Ecónomo 
diocesano a administração ordinária deste fundo, que, para 
os devidos efeitos, agirá em nome e representação do Cabi-
do. As decisões relativas a atos de gestão  extraordinária, a 
definir em ofício do Bispo diocesano, deverão ser tomadas 
de modo colegial com o Pároco de Leiria e com o Dire-
tor do Departamento do Património Cultural. Anualmen-
te serão prestadas contas da gestão deste fundo ao Bispo 
diocesano.

4. O edifício da torre da Sé, incluindo a casa do sineiro, 
para além da sua função cultual deverá ser usado prevalen-
temente para ações de carácter cultural, tanto de iniciativas 
diocesanas como de outras entidades eclesiais ou civis. A 
gestão deste espaço será competência do Diretor do De-
partamento do Património Cultural. Eventuais receitas pro-
venientes das atividades aí realizadas integrarão o Fundo 
do Cabido. As despesas de manutenção do edifício serão 
asseguradas pelo Fundo do Cabido, por contributos de ou-
tras entidades civis ou eclesiásticas, ou, subsidiariamente, 
pela Diocese.

5. A administração ordinária da Catedral, com os seus 
espaços anexos, compete ao Pároco de Leiria, coadjuvado 
pelo Conselho para os Assuntos Económicos da Paróquia 
de Leiria. As intervenções extraordinárias no edifício da 
catedral deverão ser decididas por uma comissão consti-
tuída da seguinte forma: Ecónomo diocesano, Pároco de 
Leiria e um membro eleito pelo Conselho para os Assuntos 
Económicos da Paróquia de Leiria, Diretor do Departa-
mento do Património Cultural e um membro designado do 
mesmo departamento. Preside a esta comissão o Pároco de 
Leiria. Os custos de manutenção do edifício serão reparti-
dos proporcionalmente entre a Diocese de Leiria-Fátima e 
a Paróquia de Leiria, segundo critérios a definir de acordo 
com as circunstâncias.

6. O arquivo documental do Cabido deverá ficar à guar-
da do Arquivo Diocesano. Enquanto este não estiver devi-
damente constituído e a funcionar regularmente ficará sob 
custódia do Gabinete do Bispo diocesano.

7. Os assuntos, de âmbito não paroquial, que dizem 
respeito à relação da Catedral, enquanto sede episcopal, 
com entidades civis, e que anteriormente seriam da com-
petência do Cabido, bem como assuntos cuja correspon-
dência seja dirigida ao Cabido, serão tratados pelo Dire-
tor do Departamento do Património Cultural, em colabo-
ração com o respectivo departamento e com o Pároco de 
Leiria.
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8. O órgão de tubos que se encontra na igreja cate-
dral é propriedade da Fábrica da Catedral de Leiria, foi 
construído por iniciativa do Cabido e esteve durante al-
guns anos ao seu cuidado. As decisões sobre a gestão or-
dinária do uso e cuidados deste instrumento são compe-
tência do Pároco de Leiria. Intervenções extraordinárias 
serão decididas conjuntamente pelo Ecónomo diocesano, 
pelo Pároco de Leiria e pelo Diretor do Departamento 
de Liturgia. Os custos de manutenção serão repartidos 
proporcionalmente entre a Diocese de Leiria-Fátima e a 
Paróquia de Leiria, segundo critérios a definir de acordo 
com as circunstâncias.

Estas determinações entram em vigor na data deste De-
creto.

Leiria, 16 de junho de 2015.
† António Augusto dos Santos Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Homologação dos Estatutos 
do Centro Social Paroquial 
de Regueira de Pontes

Refª: CE2015C-042
O padre Isidro da Piedade Alberto, pároco e presi-

dente do Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes, 
com data de 4 de junho de 2015, apresentou ao Bispo de 
Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro Social, 
aprovados pela Direção na sua reunião de 21 de maio do 
ano corrente, solicitando a homologação do mesmo. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a 
legislação canónica e estão conformes ao “Estatutos-mo-
delo dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos 
da Igreja Católica” aprovados pela Conferência Episcopal 
Portuguesa na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril 
de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, 
APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de 6 capítulos e 40 artigos e está impres-

so em 21 páginas por mim rubricadas. São assinados dois 
exemplares: um para a instituição e outro para o arquivo da 
secretaria episcopal.

Leiria, 18 de junho de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
O Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes é uma 

instituição particular de solidariedade social de natureza 
fundacional criada por iniciativa do Conselho Económico 
Paroquial e ereta canonicamente por decreto do Bispo da 
Diocese de Leiria-Fátima.

Tem a sua sede na Freguesia de Regueira de Pontes, 
Concelho e Distrito de Leiria. 

Foi fundada em 26 de julho de 1995, fruto do esforço 
de um grupo de pessoas da comunidade, especialmente o 
pároco Vítor Mira de Jesus, que foi um forte impulsionador 
na criação da mesma, como forma de responder às necessi-

dades dos idosos e doentes da freguesia que recorriam aos 
serviços de instituições de freguesias limítrofes. 

A 15 de julho de 2006, o Centro Social iniciou a sua 
atividade com a resposta social de Serviço de Apoio Do-
miciliário, tendo sido celebrado acordo de cooperação com 
o Instituto de Segurança Social, Centro Distrital de Leiria. 
Mais tarde, nesse mesmo ano, iniciou-se o fornecimento de 
refeições aos alunos do Jardim de Infância e Escolas do 1º 
Ciclo da Freguesia de Regueira de Pontes.

Tendo presente o objetivo de apoiar a população idosa, 
fazer mais e melhor, a 1 de fevereiro de 2010, foi inaugu-
rada uma nova resposta social: o Centro de Convívio. Tal 
como a resposta de Serviço de Apoio Domiciliário, o Cen-
tro de Convívio funciona nas instalações provisórias do 
Centro Social. Além do grupo de funcionárias já existentes 
(uma diretora técnica, uma cozinheira, três ajudantes de 
cozinha, duas ajudantes de ação direta), o Centro de Con-
vívio conta com a colaboração de uma educadora social. 

Atualmente os órgãos sociais são constituídos da se-
guinte forma:

Direção:
Presidente - Padre Isidro da Piedade Alberto
Vice-Presidente - Carlos Manuel Dinis
Diretor dos Serviços Administrativos - Vítor Manuel 

Casimiro de Matos
Diretor Financeiro - Fernando António Duro Franco
Diretora Pedagógica e Ação Social - Susana Margarida 

P. Marques Conceição Pereira
Diretor Logística - Luís Fernandes Rato
Diretor Recursos Humanos - Francisco José Duarte da 

Silva Ferreira
Conselho Fiscal:
Presidente - Maria do Carmo Jesus Lacerda Estrela
Relatora - Georgina Maria Gaspar Barreiro
Secretário - Carlos Alberto da Silva Roleiro

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes é 
uma pessoa jurídica canónica de natureza pública, sujeita 
em Direito Canónico de obrigações e de direitos consen-
tâneos com a índole de instituto da Igreja Católica, para 
desempenhar o múnus indicado nos presentes Estatutos, 
em ordem ao bem público eclesial (cf CIC c. 116, §1), 
ereta canonicamente por decreto do Bispo da Diocese de 
Leiria-Fátima e sob sua vigilância e tutela, com Estatutos 
aprovados por esta autoridade eclesiástica (cf CIC cc. 113, 
§ 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, 
quer da Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata 
de 18.5.2004, o Centro é uma pessoa jurídica canónica 
constituída por decreto da autoridade eclesiástica, a que 
o Estado Português reconhece personalidade jurídica 
civil, que se rege pelo Direito Canónico e pelo Direito 
Português, aplicados pelas respetivas autoridades, e tem 
a mesma capacidade civil que o Direito Português atribui 
às pessoas coletivas de direito privado, com o N.I.P.C – 
503 270 767, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos di-
reitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
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de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004. 

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma pes-
soa coletiva religiosa reconhecida como Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 172-A/2014, 
artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), qualificada como 
Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja Cató-
lica, devidamente inscrita no competente registo das IPSS, 
com registo definitivo no livro nº 5 das Fundações de So-
lidariedade Social em 27.03.1996, a fls 89 e verso. sob o 
n.º 9/96, que adota a forma de Centro Social Paroquial de 
Regueira de Pontes, sem prejuízo do espírito e disciplina 
religiosa que o informam, regendo-se pelas disposições do 
Estatuto das IPSS e demais normas aplicáveis, desde que 
no respeito pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes 
tem a sua sede em Regueira de Pontes, freguesia de Re-
gueira de Pontes, município de Leiria.

2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, embo-
ra não exclusivamente, o território da Paróquia de Reguei-
ra de Pontes.

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário do 
lugar, pode abrir, para a realização dos seus fins estatutá-
rios, delegações e respostas sociais na área das paróquias 
vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação socio-caritativa à luz da Doutrina So-
cial da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes 
princípios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

a) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e moral 
de todos os paroquianos;

b) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

c) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

d) O espírito de convivência e de solidariedade social 
como fator decisivo de trabalho comum, tendente à valori-

zação integral dos indivíduos, das famílias e demais agru-
pamentos da comunidade paroquial;

e) O desenvolvimento do sentido de solidariedade e da 
criação de estruturas de partilha de bens;

f) A realização de um serviço da iniciativa da comuni-
dade cristã, devendo assim proporcionar, com respeito pela 
liberdade de consciência, formação cristã aos seus benefi-
ciários e não permitir qualquer atividade que se oponha aos 
princípios cristãos;

g) Um incentivo do espírito de convivência humana 
como fator decisivo do trabalho em comum tendente à va-
lorização integral das pessoas e das famílias;

h) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, mobilizando 
para tal os recursos humanos e materiais necessários à cria-
ção e manutenção de estruturas de apoio às famílias ou a 
determinados sectores da população, como aos idosos, aos 
jovens e às crianças;

i) A resposta possível a todas as formas de pobreza, 
exercendo assim a sua finalidade socio-caritativa;

j) Os benefícios da cooperação com os grupos perma-
nentes ou ocasionais que, no âmbito local ou regional, se 
ocupem da promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

k) A utilidade de recurso a grupos de trabalho tecnica-
mente preparados e devidamente qualificados;

l) O seguimento, na sua atividade, dos princípios cató-
licos, não aceitando compromissos que de alguma forma 
condicionem a observância destes princípios;

m) O contributo para a solução dos problemas sociais, 
à luz da doutrina social da Igreja;

n) A participação na ação social de toda a comunidade pa-
roquial, em estreita cooperação com outras instituições e gru-
pos de ação social e com a entreajuda cristã de proximidade;

o) A escolha dos seus próprios agentes (funcionários, 
trabalhadores, colaboradores, auxiliares) de entre as pes-
soas que partilhem, ou pelo menos respeitem, a identidade 
católica das obras de caridade;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concre-
tizam-se mediante a prestação de serviços, a concessão de 
bens e de outras iniciativas de promoção do bem-estar e 
qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, no-
meadamente nos seguintes domínios:

a) Apoio à Primeira Infância, através de Creche, Infan-
tário e Jardim de Infância, incluindo as crianças e jovens 
em perigo;

b) Apoio à Segunda Infância, através de Atividades de 
Tempos Livres (ATL) ou outras;

c) Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;

d) Apoio à família;
e) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário, ou outras;

f) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
g) Apoio à integração social e comunitária;
h) Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
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situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;

i) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomeada-
mente através da prestação de cuidados de medicina pre-
ventiva, curativa, de cuidados continuados e de reabilita-
ção e assistência medicamentosa;

j) Resolução dos problemas habitacionais das popula-
ções;

k) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, o Centro poderá exercer, de modo secundá-
rio, outras atividades de fins não lucrativos, de carácter 
cultural, educativo, recreativo, de assistência e de saúde, 
designadamente: Fornecimento de refeições aos alunos do 
Jardim de Infância e Ensino Básico do 1º Ciclo.

2 – O Centro pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades do Centro obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou 
a perspetiva cristã da vida que informa os presentes Esta-
tutos.

2 – O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – O Centro pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam 
idêntica atividade segundo as normas da Igreja Católica, 
podendo constituir ou participar em uniões, federações ou 
confederações, com licença do Ordinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco e 
a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do pároco, quando é presidente do 
Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem per-
manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos, a não ser em situação extraordinária devidamen-
te justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Pároco do lugar onde se encontra sediado 
o Centro, depois de consultar o Conselho Pastoral e o Conse-
lho para os Assuntos Económicos da Paróquia, a constituição 
da lista dos membros dos órgãos gerentes do Centro, a apre-
sentar à aprovação e nomeação do Ordinário Diocesano, até 
30 de novembro do ano em que termina o mandato ou logo 
que possível, quando vagaram todos os cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

8 – Não é órgão gerente do Centro o Diretor Executivo, 
que constitui um cargo facultativo que pode ser instituído 
pela Direção, que procede também à nomeação do respe-
tivo titular, uma vez obtido parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Ordinário Diocesano.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão do Centro 
e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco, onde o Centro está sediado, in-
dicar ao Ordinário Diocesano os elementos que preencham 
as vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou por 
qualquer outra razão, será apresentada pelo Pároco ao 
Ordinário Diocesano a lista completa para os órgãos, em 
conformidade com o disposto no número 4 do Artigo 8º, 
iniciando-se novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro.
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2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha reta 
ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido celebrar, 
direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico com o 
Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras para 
a instituição e tenha a decisão unânime e fundamentada de 
aprovação dos restantes membros da Direção e o parecer 
favorável do Conselho Fiscal.

3 – Também não poderão exercer atividade ou o man-
dato como titular de corpos gerentes de entidades con-
flituantes com a atividade do Centro e, em princípio, os 
dirigentes político-partidários e os detentores de cargos 
executivos nas autarquias locais durante o seu exercício.

4 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um dos 
membros da Direção, ou o Diretor Executivo, pode ser re-
munerado dentro dos limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

1 – Os membros dos corpos gerentes não podem votar 
em assuntos que diretamente lhes digam respeito ou nos 
quais sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas 
com quem vivam em condições análogas às dos cônjuges 
ou qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da 
linha colateral.

2 – Os fundamentos das deliberações sobre a aprova-
ção do conteúdo e celebração dos contratos referidos no 
número anterior devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-

ria dos titulares dos órgãos.
2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-

sença da maioria dos seus titulares.

Artigo 16.º
(Reuniões e votações)

1 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes. Em caso de empate na votação o presidente 
pode dirimir a paridade com o seu voto.

2 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

3 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

4 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar 
com os membros dos órgãos, enviando comunicações aos 
membros sobre quaisquer assuntos referentes à atividade 
do Centro.

Artigo 17.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao Diretor Administrativo e ao Secretário do 
Conselho Fiscal zelar pela conservação e guarda das res-
petivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 18.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de 
membros, entre um mínimo de sete e um máximo de nove, 
devendo haver sempre um Presidente, um Vice-Presidente, 
um Diretor Administrativo, um Diretor Financeiro, um Di-
retor Pedagógico e Ação Social, um Diretor dos Recursos 
Humanos e um Diretor de Logística. Sempre que se justifi-
que poderão ainda ser designados dois vogais.

2 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco da área 
onde se encontra sediado o Centro ou quem ele indicar na 
lista a apresentar para aprovação e nomeação ao Ordinário 
Diocesano.

3 – O Ordinário Diocesano pode de motu próprio dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

4 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro.
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 5 - Os membros efetivos, logo que investidos no exer-
cício das suas funções, escolherão entre si os cargos, e dis-
tribuirão entre eles as demais tarefas da administração.

Artigo 19.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar até 31 de Dezembro de cada ano, o Plano de 

Atividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamen-
tos, submetendo-os ao parecer do Conselho Fiscal e reme-
ter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Apresentar até 31 de Março de cada ano para dis-
cussão e aprovação, os Relatórios de Contas e Atividades 
e as Contas de Gerência, submetendo-os ao parecer do 
Conselho Fiscal e remeter tais documentos ao Ordinário 
Diocesano;

d) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

e) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;

f) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
g) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
h) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
i) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis;
j) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
k) Deliberar sobre a aceitação de heranças, legados e 

doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

l) Deliberar sobre a aquisição onerosa ou com encargos 
de bens, assim como quanto à alienação, por qualquer tí-
tulo, de bens móveis, imóveis e doutros bens patrimoniais 
de rendimento ou de valor histórico e artístico, depois de 
obtida licença do Ordinário Diocesano;

m) Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
n) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

o) Elaborar os regulamentos internos do Centro e sub-
mete-los à apreciação do Ordinário Diocesano;

p) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
q) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
r) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;
s) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
t) Autorizar o Centro a demandar judicialmente os 

membros dos Órgãos Sociais por factos lesivos da Insti-
tuição praticados por eles no exercício das suas funções;

u) Aprovar a adesão do Centro Social a uniões, federa-
ções ou confederações, depois de obtida licença do Ordi-
nário do lugar;

v) Promover a cobrança das receitas e o pagamento das 
despesas;

w) Promover a divulgação pública da existência do 
Centro Social e das suas atividades;

x) Promover o apoio do serviço voluntário nas suas ati-
vidades;

y) Promover o desenvolvimento e a prosperidade do 
Centro Social e praticar todos os atos que a sua administra-
ção ou as leis exijam;

z) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-
das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Centro, como o Di-
retor Executivo.

3 - A Direção poderá, por sua iniciativa, ser coadjuvada 
e assistida por outros paroquianos para desenvolvimento 
de ações e tarefas concretas, dentre os que revelarem me-
lhores conhecimentos técnicos ou estejam mais entrosados 
quanto ao trabalho que é necessário desenvolver nas diver-
sas valências e sectores do Centro Social Paroquial.

Artigo 20.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e outros 

que careçam de solução urgente, sujeitando estes últimos à 
confirmação da Direção na primeira reunião seguinte.

e) Representar o centro Social em juízo e fora dele, nos 
casos de urgência e enquanto pela Direção não for tomada 
decisão a tal respeito;

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 21.º
(Competências dos restantes diretores)

1 - Compete ao Diretor Administrativo:
a) Lavrar as atas das reuniões da Direção ou orientar a 

sua redação;
b) Coadjuvar o Presidente, de um modo geral, no exer-

cício do seu cargo, nomeadamente na preparação da agen-
da de trabalhos para as reuniões da Direção, organizando 
os processos dos assuntos a serem tratados;

c) Superintender nos serviços administrativos e secre-
taria;

d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 
nas suas faltas ou impedimentos;

e) Providenciar pela publicitação no “site” do Centro 
das informações ou suportes das contas do exercício, bem 
como das súmulas do programa e relatório de atividades e 
do orçamento, que a lei mande publicar.

2 - Compete ao Diretor Financeiro:
a) Receber e guardar os valores do Centro;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
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c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 
receita conjuntamente com o Presidente;

d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em que 
se discriminarão as receitas e as despesas do mês anterior; 

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria;

f)  Propor à Direção, para discussão e aprovação, os 
Planos de Atividades, as Contas de Exploração previsional 
e os Orçamentos de Investimentos e Desinvestimentos, as-
sim como os Relatórios e as Contas de Gerência;

g) Superintender na cobrança e na arrecadação de todas 
as receitas da Instituição;

h) Orientar a contabilidade do Centro Social para que 
seja executada em conformidade com a legislação fiscal 
obrigatória em vigor;

i) Proceder mensalmente ao cumprimento de todas as 
obrigações fiscais, designadamente a entrega de declara-
ções e pagamento de impostos.

3 - Compete ao Diretor Pedagógico e Ação Social:
a) Coadjuvar o Presidente no desempenho permanente 

das funções de ação social e atividades de âmbito religioso 
e espiritual;

b) Superintender  e apoiar a diretora técnica nas diver-
sas valências de ação social;

c) Propor ações para as diversas valências bem como 
tudo o que lhes é imputável; 

d) Elaborar com a diretora técnica planos trimestrais, 
semestrais ou anuais de atividades e ações de forma a pro-
porcionar o convívio e animação entre os utentes. 

e) Proceder ao diagnóstico de situações suscetíveis de 
dar resposta às necessidades de cariz social. 

f) Incentivar indivíduos, famílias e outros grupos a re-
solverem os seus problemas, tanto quanto possível através 
dos próprios meios, promovendo uma atitude de autono-
mia e participação, encorajando-os, incentivando-os e mo-
tivando-os a resolver os seus próprios problemas; 

g) Colaborar com a diretora técnica na definição e ava-
liação das políticas sociais, com base nos conhecimentos 
obtidos através de estudos que efetuam junto de determi-
nada população, para melhor adequação entre as medidas 
de política social e os direitos reconhecidos aos cidadãos.

h) Resolver os problemas sejam elas de cariz, social, 
cultural e/ou de outra natureza, no sentido de obter uma 
resposta adequada face à sua situação - problema.

4 – Compete ao Diretor de Recursos Humanos
a) Superintender Gestão do pessoal;
b) Administração de Recursos Humanos.
5 – Compete ao Diretor de Logística
a) Superintender as instalações e equipamentos;
b) Gestão de Viaturas e transportes.

Artigo 22.º
(Competências dos vogais)

Compete aos vogais coadjuvar o Presidente, Diretor 
Administrativo, Diretor Financeiro e restantes diretores no 
exercício das suas atribuições.

Artigo 23º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo  24º 
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente e do Diretor Financeiro. 
Na ausência ou impedimentos de um deles, a sua assinatura 
será substituída pela assinatura do Vice-Presidente ou pela 
assinatura do Diretor Administrativo. 

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 25.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Relator. 

Artigo 26.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro.

f) Como órgão deliberativo, o Conselho Fiscal funciona 
em separado da Direção e sob a presidência do seu Presi-
dente.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 27.º
(Reuniões)

1 - O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros. 

2 - As deliberações são tomadas à pluralidade de votos, 
com a presença mínima de dois membros.

3 -  De cada reunião se lavrará ato em livro próprio.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO
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Artigo 28.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do Centro que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Pároco, obtido o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser nomeado de entre os 
membros do quadro de pessoal ou pode ser contratado em 
comissão de serviço por período equivalente ao do manda-
to da Direção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – A remuneração do Diretor Executivo será estabele-
cida pela Direção, tendo em conta as capacidades financei-
ras da instituição, a sua qualificação profissional e o horá-
rio de trabalho.

Artigo 29.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da 
gestão corrente do Centro, bem como cumprir, executar e 
mandar executar as deliberações da Direção, a quem deve 
obediência, com obrigação de participar nas reuniões da 
Direção para as quais for convidado, ainda que sem direito 
de voto.

CAPÍTULO III
 REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 30.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 31.º
(Da receita)

As receitas e as despesas da Instituição são ordinárias 
e extraordinárias.

1 - Constituem receitas ordinárias: 
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fami-
liares dos diversos sectores e valências do Centro Social ;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) Outros rendimentos de serviços e obras sociais

d) As joias e quotas pagas pelos amigos da liga;
e) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 

entidades oficiais ou particulares;
f) Receitas da perceção fiscal;
g) Rendimentos de capitais;
h) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

i) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

2- Constituem receitas extraordinárias:
a)  O produto das heranças, legados ou doações ins-

tituídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

b) O rendimento de empréstimo e de aplicação de ca-
pitais;

c) O preço de alienação de bens;
d) Os produtos de donativos de particulares e doutras 

quaisquer iniciativas avulsas visando a angariação de fun-
dos;

e) Outros quaisquer rendimentos que, por sua natureza, 
não devem normalmente repetirem-se em anos económicos 
sucessivos;

f) Os espólios dos utentes que não forem reclamados 
pelos respetivos interessados no prazo legal.

Artigo 32º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade do Centro;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

g) Que resultem do cumprimento de encargos assumi-
dos pela Instituição;

h) Que, de um modo geral, tenham carácter de perma-
nência e continuidade e estiverem de harmonia com a lei e 
os fins estatutários

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existen-
tes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

c) De criação de novos serviços;
d) De auxílios imperiosos e extraordinários a indiví-

duos que deles necessitem com urgência
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Artigo 33.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 34.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções que importem uma despesa supe-
rior a cinquenta por cento da receita expressa na prestação 
de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g) A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita Autoridade ecle-
siástica competente a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal Por-
tuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiásticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 35.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – O Centro é obrigado a escolher os próprios agentes 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

2 – Para garantir o testemunho evangélico no serviço da 
caridade, quantos operam na pastoral caritativa do Centro, 
a par da devida competência profissional, deem exemplo 
de vida cristã e testemunhem a formação do coração que 
ateste uma fé em ação na caridade.

3 – Com esta finalidade, o Centro providenciará à sua 
formação, mesmo no âmbito teológico e pastoral, através 
de currículos específicos e de adequadas propostas de vida 
espiritual.

Artigo 36.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 

particular aplicável.
2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para a 

Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e 
os que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 37.º
(Assistência religiosa)

1 – A identidade católica do Centro e o seu objeto po-
dem requerer um ou mais Assistentes Religiosos.

2 – São funções do Assistente Religioso promover a 
vida espiritual dos titulares dos órgãos, dos trabalhadores e 
dos beneficiários, no respeito pela liberdade de consciência 
de cada um.

3 – Constituem ainda funções do Assistente Religioso 
garantir o culto divino nas suas diversas manifestações e a 
administração dos sacramentos e sacramentais aos mem-
bros da comunidade, que integra o âmbito de atividade do 
Centro e os seus familiares.

4 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

4 – O Assistente Religioso é normalmente o Pároco 
da sede do Centro, podendo fazer-se substituir por algum 
sacerdote sob a sua responsabilidade ou apresentar outro 
sacerdote ao Bispo diocesano para que seja nomeado em 
sua vez.

5 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 38.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comunida-
de paroquial na expressão organizada da caridade da Igreja 
que é o Centro, pode ser criada uma Liga dos Amigos, de 
existência facultativa, constituída por todas as pessoas que 
se propuserem colaborar na prossecução das atividades do 
Centro e que pretendam aderir enquanto tal, quer através 
da contribuição pecuniária, quer de trabalho voluntário, e 
que, como tal, sejam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admissão 
dos familiares dos beneficiários na Liga dos Amigos.

3 – A constituição, organização e funcionamento da Liga 
obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Direção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos do 
Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:
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a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 39.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emis-
são de instruções, ao direito de visita, à apresentação de 
contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão dos 
seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina 
eclesiástica.

Artigo 40.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas Jurí-
dicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 21 de maio de 
2015.

A Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos do 
Centro Social Paroquial do Juncal

Refª: CE2015C-058

O padre José Marques dos Reis, pároco e presidente 
do Centro Social Paroquial do Juncal, com data de 24 de 
julho de 2015, apresentou ao Bispo de Leiria-Fátima os 
novos Estatutos do dito Centro Social, aprovados pela Di-
reção, na sua reunião de 7 de julho do ano corrente, e pela 
Assembleia Geral do Centro Paroquial de Assistência da 
Freguesia do Juncal, em 18 de julho de 2015, solicitando:

-  a alteração do nome da instituição de “Centro Paro-
quial de Assistência da Freguesia do Juncal” para “Centro 
Social Paroquial do Juncal”

- e a homologação dos respetivos Estatutos.
Considerando que a mudança de nome e os presentes 

Estatutos cumprem a legislação canónica e estão confor-
mes aos “Estatutos-modelo dos Centros Sociais Paroquiais 
e de outros institutos da Igreja Católica” aprovados pela 
Conferência Episcopal Portuguesa na sua Assembleia Ple-
nária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

Atendendo à solicitação acima mencionado, 
APROVO O NOME DE CENTRO SOCIAL PARO-

QUIAL DO JUNCAL E OS SEUS NOVOS ESTATUTOS
que constam de 6 capítulos e 39 artigos e estão impres-

sos em 15 páginas rubricadas pelos membros da Direção e 
por mim. São assinados dois exemplares: um para a insti-
tuição e outro para o arquivo da secretaria episcopal.

Leiria, 31 de julho de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
Como nasceu e foi crescendo 

o Centro Social Paroquial do Juncal
Conforme relato no Livro “entre gerações – os 50 

anos do Centro Paroquial e as tradições do Juncal”, foi em 
Novembro de 1932 que se reuniu um pequeno grupo de 
senhoras e jovens, que, com o apoio do Reverendo Padre 
Benevenuto de Oliveira Dias, levado pelo desejo da po-
pulação do Juncal tivesse uma assistência sócio-caritativa 
que melhorasse a sua condição de vida, fundaram uma obra 
social, de inspiração cristã, assente nos valores da caridade 
e da educação, que se destinava à formação religiosa, cívi-
ca e doméstica das raparigas. Seria o início do Patronato. 

Em 1935, inaugurado o Salão Paroquial, pelo Bispo D. 
José Alves Correia da Silva, em 15 de Setembro, aquele 
serviço passaria a ser realizado neste novo espaço, e con-
tava com cerca de 70 alunas. Desde o início e até 1978, o 
Patronato do Juncal sob o patrocínio de Nossa Senhora de 
Fátima foi escola de valores e mestria para 426 mulheres 
da freguesia do Juncal.

Entretanto, no mesmo ambiente e local, surgiu em 
1954, a sopa dos pobres, atividade que consistia na dis-
tribuição de alimentação às pessoas mais carenciadas da 
freguesia. 

No sentido de responder às necessidades da comunida-
de e das famílias, começou em 1958 a funcionar no Salão 
um serviço regular de apoio às crianças, com vista ao seu 
bem estar integral e ao apoio às famílias.

Em 21 de Setembro de 1961 foram publicados no Diá-
rio do Governo 221, 3ª série, os estatutos do Centro Paro-
quial de Assistência da Freguesia do Juncal, que passava 
agora a afirmar-se e a ter uma identidade própria, desvincu-
lando-se progressivamente da Fábrica da Igreja do Juncal, 
sua génese e incubadora.

A par da atividade de apoio à infância, o Centro ia de-
senvolvendo uma crescente intervenção social e comunitá-
ria na Freguesia, em situações de carência e necessidades 
materiais e de saúde. 

Em 1973 tiveram início as obras para construção do 
Centro Infantil, que contaram com o apoio e envolvimento 
de toda a Comunidade. Em setembro de 1976, o Centro 
infantil foi formalmente inaugurado, com capacidade para 
acolher 120 crianças, distribuídas por creche, pré-escolar 
e Atl.

Ao longo dos anos o Centro Social tem vindo a alargar 
e diversificar a sua intervenção, tendo sempre como prin-
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cipal objetivo o apoio social junto da infância, família e 
comunidade, através de respostas sociais e atividades que 
promovam o bem estar e o desenvolvimento humano, so-
cial e local.

De acordo com a Conferencia Episcopal, e segundo as 
normas da Concordata, apresentamos as regras que irão 
continuar a orientar-nos no crescimento desta Instituição.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Social Paroquial do Juncal é uma pessoa 
jurídica canónica de natureza pública, sujeita em Direito 
Canónico de obrigações e de direitos consentâneos com a 
índole de instituto da Igreja Católica, para desempenhar o 
múnus indicado nos presentes Estatutos, em ordem ao bem 
público eclesial (cf CIC c. 116, §1), ereta canonicamente 
por decreto do Bispo da Diocese de Leiria e sob sua vigi-
lância e tutela, com Estatutos aprovados por esta autorida-
de eclesiástica (cf CIC cc. 113, § 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o Centro é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma pes-
soa coletiva religiosa reconhecida como Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 172-A/2014, 
artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), qualificada como 
Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja Cató-
lica, devidamente inscrita no competente registo das IPSS, 
sob o n.º 2/82, de 25/01/1982 que adota a forma de Centro 
Social Paroquial, sem prejuízo do espírito e disciplina re-
ligiosa que o informam, regendo-se pelas disposições do 
Estatuto das IPSS e demais normas aplicáveis, desde que 
no respeito pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro tem a sua sede em Rua dos Olivais, nº 14, 
freguesia de Juncal, município de Porto de Mós.

2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, em-
bora não exclusivamente, o território da Paróquia de S. 
Miguel do Juncal. 

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio-caritativa à luz da Doutrina So-
cial da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes 
princípios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do Centro Social como serviço da 
comunidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com 
respeito pela liberdade de consciência, formação cristã aos 
seus beneficiários, não permitindo atividades nem assumin-
do compromissos que se oponha aos princípios cristãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através cria-
ção e manutenção de serviços e estruturas de apoio ade-
quadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:

a) Apoio à Primeira Infância, através de Creche, Infan-
tário e Jardim de Infância, incluindo as crianças e jovens 
em perigo;
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b) Apoio à Segunda Infância, através de Atividades de 
Tempos Livres (ATL) ou outras;

c) Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;

d) Apoio à família, à integração social e comunitária, e 
à resolução de problemas habitacionais da população;

e) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário, ou outras;

f) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
g) Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;

h) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomea-
damente através da prestação de cuidados de medicina 
preventiva, curativa, de cuidados continuados e de reabili-
tação e assistência medicamentosa;

i) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, o Centro poderá exercer, de modo secundário, 
outras atividades de fins não lucrativos, de carácter cultu-
ral, educativo, recreativo, de assistência e de saúde. 

2 – O Centro pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades do Centro obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou 
a perspetiva cristã da vida que informa os presentes Esta-
tutos.

2 – O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – O Centro pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam 

idêntica atividade, podendo constituir ou participar em 
uniões, federações ou confederações, com licença do Or-
dinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco e 
a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do pároco, quando é presidente do 
Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem per-
manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos, a não ser em situação extraordinária devidamen-
te justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Pároco do lugar onde se encontra sediado 
o Centro, depois de consultar o Conselho Pastoral e o Conse-
lho para os Assuntos Económicos da Paróquia, a constituição 
da lista dos membros dos órgãos gerentes do Centro, a apre-
sentar à aprovação e nomeação do Ordinário Diocesano, até 
30 de novembro do ano em que termina o mandato ou logo 
que possível, quando vagaram todos os cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão do Centro 
e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco, onde o Centro está sediado, in-
dicar ao Ordinário Diocesano os elementos que preencham 
as vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou 
outra razão, será apresentada pelo Pároco ao Ordinário 
Diocesano a lista completa para os órgãos, em conformida-
de com o disposto no número 4 do Artigo 8º, iniciando-se 
novo mandato.



| LEIRIA-FÁTIMA | Ano XXIII | N.º 55 | 31 Dezembro 2015 |    23

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido ce-
lebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico 
com o Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras 
para a instituição e tenha a decisão unânime e fundamen-
tada de aprovação dos restantes membros da Direção e o 
parecer favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e 
suas justificações devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

3 – Os membros dos corpos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade do Centro, nem 
integrar corpos sociais de entidades conflituantes com ele

ou de participadas dele.
4 – Em princípio, também não poderão ser membros 

dos corpos gerentes do Centro os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Con-
selho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um 
dos membros da Direção pode ser remunerado dentro dos 
limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos quais 
sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com 
quem vivam em condições análogas às dos cônjuges ou 
qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha 
colateral.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar 
com os membros dos órgãos sobre quaisquer assuntos re-
ferentes à atividade do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de 
membros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, 
devendo haver sempre um Presidente, um Secretário e um 
Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco da área 
onde se encontra sediado o Centro ou quem ele indicar na 
lista a apresentar para aprovação e nomeação ao Ordinário 
Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode, de motu próprio, dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro.
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Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e represen-
tá-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do ór-

gão de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem 
como o orçamento e programa de ação para o ano seguin-
te e remeter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos 
serviços e equipamentos, nomeadamente promovendo a 
organização e elaboração da contabilidade, nos termos da 
lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;

e) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, lega-

dos e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano 
para as aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

m) Elaborar os regulamentos internos do Centro e 
submetê-los à apreciação do Ordinário Diocesano;

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais 

contratos conforme as normas canónicas e civis aplicá-
veis;

p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-
ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;

q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 
lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;

r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-
das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal 
e particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamen-
te profissionais qualificados ao serviço do Centro, como 
o Diretor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-

tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-

timos à confirmação da Direção na primeira reunião se-
guinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação das informações ou 

suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 

que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do 
Tesoureiro ou de quem for designado pela Direção para o 
substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
 CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.
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Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do Centro que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Pároco, obtido o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da 
gestão corrente do Centro, bem como cumprir, executar e 
mandar executar as deliberações da Direção, a quem deve 
obediência, com obrigação de participar nas reuniões da 
Direção para as quais for convidado, ainda que sem direito 
de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade do Centro;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 
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f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existen-
tes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita Autoridade ecle-
siástica competente, a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiás-
ticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do Centro, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.

2 – Quantos participam da vida do Centro, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o Centro providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para a 
Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e 
os que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
 LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comuni-
dade paroquial, pode ser criada uma Liga dos Amigos, 
constituída por todas as pessoas que desejarem colaborar 
na prossecução das atividades do Centro através de traba-
lho voluntário ou outras formas de apoio, e que, como tal, 
sejam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admissão, 
na Liga de Amigos, dos familiares dos beneficiários e de 
outras pessoas que, pela sua formação ou competências, 
possam significar um enriquecimento para a vida do Centro.

3 – A constituição, organização e funcionamento da 
Liga obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Di-
reção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos do 
Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:
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a) Apreciar o programa de ação e orçamento da instituição;
b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 

instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emis-
são de instruções, ao direito de visita, à apresentação de 
contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão dos 
seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina 
eclesiástica.

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas 
Jurídicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Co-
letivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 7 de Julho de 
2015 e na Assembleia Geral de 18 de Julho de 2015. 

A Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Regulamentos 
Internos de Creche e Pré-Escolar 
do Centro Social Paroquial do 
Juncal

Refª: CE2015C-059

O padre José Marques dos Reis, pároco e presidente 
do Centro Social Paroquial do Juncal, com data de 24 de 
julho de 2015, apresentou ao Bispo de Leiria-Fátima os 
novos regulamentos internos de creche e pré-escolar e os 
contratos de prestação de serviços para ambas as respos-
tas sociais do dito Centro, aprovados pela Direção, na sua 
reunião de 7 de julho do ano corrente, solicitando a sua 
aprovação.

Examinados os documentos apresentados e considera-
dos em conformidade com os Estatutos do referido Centro 
Social, 

APROVO OS REGULAMENTOS  E O CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

O Regulamento interno da resposta social Creche 
consta de 9 capítulos e 36 artigos e estão impresso em 23 
páginas rubricadas pelos membros da Direção e por mim. 

O Regulamento interno da resposta social Pré-es-
colar consta também de 9 capítulos e 36 artigos e estão 
impresso em 24 páginas rubricadas pelos membros da Di-
reção e por mim.

Os módulos dos Contratos de prestação de serviços 
para Creche e Pré-escolar constam de 9 cláusulas e estão 
impressos em 4 páginas rubricadas pelo Presidente do Cen-
tro Social e por mim.

Leiria, 31 de julho de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

Regulamento interno da resposta social 
Creche

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º - Âmbito de aplicação 
O presente regulamento interno define as condições e 

normas gerais que orientam o funcionamento da resposta 
social de creche, do Centro Social Paroquial do Juncal, em 
funcionamento na Rua dos Olivais, 14, 2480-377 Juncal, 
concelho de Porto de Mós, através de acordo de coopera-
ção celebrado com o Instituto da Segurança Social (ISS) 
- Centro Distrital de Leiria, em 01 setembro de 1998.

A creche é um equipamento de natureza socioeduca-
tiva, vocacionado para o apoio à família e à criança, des-
tinado a acolher crianças até aos 3 anos de idade, durante 
o período correspondente ao impedimento dos pais ou de 
quem exerça as responsabilidades parentais.   

Artigo 2º - Legislação Aplicável
Esta resposta social rege-se pelo estipulado no Decreto-

-Lei nº 64/2007 de 14 de março, pela Portaria nº 262/2011 
de 31 de agosto, e circular nº4 de dezembro de 2014 da 
ex- direção Geral da Ação Social, do Instituto de Seguran-
ça Social.   

Como Instituição da Igreja e da Paróquia, o Centro So-
cial Paroquial do Juncal, doravante designada CSPJ, orien-
ta-se ainda segundo os princípios da Igreja Católica e da 
Doutrina Social da Igreja (artº 1º e 15º dos Estatutos).

São órgãos representativos do CSPJ, nos termos pre-
vistos nos seus Estatutos, a Direção e o Conselho Fiscal. 

Artigo 3º - Objetivos do Regulamento Interno 
O presente Regulamento Interno visa:
a) Promover o respeito pelos direitos das crianças e de-

mais interessados;
b) Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras 

de funcionamento da creche;
c) Promover a participação ativa das crianças e seus re-

presentantes legais ao nível da resposta social.

Artigo 4º - Serviços Prestados e Atividades Desenvolvidas
A creche do CSPJ assegura a prestação dos seguintes 

serviços:
a) Cuidados adequados à satisfação das necessidades 

das crianças;
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b) Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quan-
titativamente, à idade da criança, sem prejuízo de dietas 
especiais em caso de prescrição médica;

c) Cuidados de higiene pessoal;
d) Atendimento individualizado, de acordo com as ca-

pacidades e competências das crianças;
e) Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade, em 

função da idade e necessidades específicas das crianças;
f) Disponibilização de informação à família, sobre o 

funcionamento da creche e desenvolvimento da criança.

CAPÍTULO I
PROCESSO DE CANDIDATURA

Artigo nº 5 - Condições de candidatura
1. São condições de candidatura nesta resposta social:
a) Ter idade compreendida entre os quatro meses e os 

três anos de idade.
b) Ter sido promovida a candidatura com o cumprimen-

to das formalidades previstas no presente regulamento.
c) Ter o programa de vacinação cumprido, de acordo 

com a idade.
d) Que os representantes legais aceitem o cumprimento 

do Regulamento Interno.
2. Aquando da candidatura, será realizada com o res-

ponsável da qualidade, uma visita guiada às instalações 
da Creche do CSPJ, para que os candidatos/representantes 
possam aferir da adequação às suas necessidades.

Artigo nº 6 - Critérios de priorização 
Sempre que a capacidade do estabelecimento não per-

mita a admissão total de crianças inscritas, as admissões 
far-se-ão de acordo com os seguintes critérios de priori-
dade: 

1. São critérios de priorização na seleção das crianças:
a) Crianças em situação de risco;
b) Crianças que frequentaram no ano anterior a Creche 

do CSPJ;
c) Crianças com irmãos a frequentar a instituição;
d) Pais funcionários na Instituição;
e) Crianças de famílias monoparentais ou famílias nu-

merosas;
f) Residência na área geográfica da instituição.
g) Crianças cujos pais trabalham na área geográfica da 

instituição;
2. Na apreciação das regras referidas deverão ser prio-

ritariamente considerados os agregados de mais fracos re-
cursos económicos. 

Artigo nº 7 – Formalização da candidatura
1. A criança deverá candidatar-se através do seu repre-

sentante legal, devendo este proceder ao preenchimento de 
uma ficha de candidatura, e entrega de cópia da cédula de 
nascimento, que constituirá parte integrante do processo 
individual da criança.

2. A aceitação da candidatura para novos clientes não 
implica qualquer garantia de vaga, para ambas as partes.

3. As candidaturas decorrem na secretaria:
a) Durante todo o ano letivo, para novos clientes, desde 

que a criança já tenha nascido.
b) Entre 1 e 31 de maio, no caso de renovação de ma-

trículas para crianças que já frequentem a resposta social. 

Caso não seja efetuada considera-se que houve desistência 
e o lugar será cedido a outra criança.

Artigo nº 8 - Lista de espera
1. Sempre que não seja possível a admissão da criança 

por inexistência de vagas, tal é comunicado à família, no 
momento de inscrição.

2. Caso exista lista de espera serão informados da posi-
ção que a candidatura passa a ocupar na referida lista.

3. Quando existe uma vaga é selecionada a criança que 
ocupa o primeiro lugar da lista (de acordo com as idades) e 
a família é informada da existência da vaga:

a) Caso se mantenha interessado no lugar, procede-se à 
entrevista para admissão; 

b) Se não estiver interessado, o processo será arquiva-
do, e será dado lugar à criança colocada na posição seguin-
te.

CAPÍTULO II
FREQUÊNCIA DA CRECHE 

Artigo nº 9 – Admissão
1- A admissão das crianças é da responsabilidade da 

Direção da instituição, mediante parecer da direção téc-
nica, em colaboração com os pais ou com quem tenha o 
exercício das responsabilidades parentais.

2- Quando se trate da admissão de crianças com de-
ficiência ou com alterações nas estruturas ou funções do 
corpo, deve ser previamente garantida a colaboração com 
as equipas locais de intervenção precoce na infância.

3- Da decisão de admissão de novos clientes será dado 
conhecimento ao representante legal da criança, que, em 
caso afirmativo, terá dez dias úteis para formalizar a ma-
trícula, que terá um custo, definido anualmente, a liquidar 
juntamente com a primeira mensalidade.

4- Com a formalização da matrícula, deve fazer prova 
das declarações efetuadas, mediante a entrega de cópia dos 
seguintes documentos:

a-) Da criança:
- Cartão do Cidadão  
- Boletim de vacinas atualizado e/ou relatório médico 

comprovativo da situação clínica da criança, indicando que 
pode frequentar a creche e que não sofre de doença infec-
tocontagiosa;

b-) Do agregado familiar:
- Cartão do Cidadão de ambos os Pais
- Comprovativo dos rendimentos (IRS) de todos os ele-

mentos do agregado familiar:
- Nota de liquidação do IRS, ou declaração de não en-

trega nas finanças
- 2 Últimos recibos de vencimento de ambos os pais 
- Certidão de sentença judicial que regule as responsa-

bilidades parentais (quando aplicável)
- Prova de despesas mensais com transportes públicos, 

ou medicamentos uso continuado / doença crónica (quando 
aplicável).

- Documento comprovativo do valor da renda, ou 
amortização de empréstimo bancário, (quando aplicável).

- Nos casos em que os Pais não entreguem os elemen-
tos acima solicitados, será cobrada a mensalidade máxima, 
e solicitado a assinatura de um termo de responsabilidade 
para o efeito. 
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5- Sempre que as vagas existentes não sejam preen-
chidas no início de cada ano letivo, poder-se-á proceder a 
admissões ao longo dele, até fevereiro, desde que não haja 
manifesto inconveniente para o normal funcionamento das 
salas. 

Artigo nº 10 - Acolhimento de novas crianças
1- O acolhimento inicial de cada criança é efetuado pela 

Educadora responsável da sala que a criança irá integrar.
2- Nos primeiros dias no estabelecimento, o educador 

acolhe a família, facultando informações sobre os proce-
dimentos ao nível do acolhimento diário da criança (local 
onde a família deverá entregar a criança e colocar os ob-
jetos pessoais, a necessidade de informar sobre eventuais 
problemas da criança ocorridos na véspera, entre outros), 
das rotinas, horários e funcionamento da sala.

3- O educador elabora, em conjunto com a família, no 
prazo de 30 dias após a admissão, uma ficha de avaliação 
diagnóstica, onde constam as principais competências e 
características da criança, e monitorizam a sua adaptação 
inicial.

4- Durante este período deve igualmente ser preenchida 
a lista de bens da criança.

5- O programa de acolhimento é elaborado durante es-
tes 30 dias iniciais, e dele deve constar as principais obser-
vações sobre o comportamento e relacionamento da crian-
ça com o espaço, com os pares e equipa educativa, sendo 
dado a conhecer à família, através de relatório assinado por 
ambas as partes.

6- O estabelecimento presta apoio às famílias e crianças 
que evidenciem no decurso do acolhimento algumas difi-
culdades de separação e de ingresso no estabelecimento.

Artigo nº11 - Projeto pedagógico da sala
1- Para a prossecução dos objetivos referidos no ar-

tigo 4.º, é elaborado e executado anualmente um projeto 
pedagógico que constitui o instrumento de planeamento e 
acompanhamento das atividades desenvolvidas pela cre-
che, de acordo com as características das crianças.

2- Do projeto pedagógico fazem parte:
a) O plano de atividades sociopedagógicas que contem-

pla as ações educativas promotoras do desenvolvimento 
global das crianças, nomeadamente motor, cognitivo, pes-
soal, emocional e social;

b) O plano de informação que integra um conjunto de 
ações de sensibilização das famílias na área da parentali-
dade;

3- O projeto pedagógico, dirigido a cada grupo de 
crianças, é elaborado pela equipa técnica com a participa-
ção das famílias e, sempre que se justifique, em colabora-
ção com os serviços da comunidade, devendo ser avaliado 
semestralmente e revisto quando necessário.

Artigo nº12 - Plano Individual da Criança
Até 60 dias após a admissão da criança na Creche, o 

educador elabora um plano individual (PI) de cada criança, 
tendo como base as expectativas da família e as competên-
cias, potencialidades e necessidades da criança descritas na 
ficha de avaliação diagnóstica. De acordo com a informa-
ção recolhida, o educador estabelece quais os objetivos de 
intervenção com a criança, em função da sua faixa etária. 
O PI é avaliado com a família, sendo que a avaliação das 

crianças traduz-se por referir quais as competências adqui-
ridas ou não adquiridas, e o reforço de competências. 

Artigo 13º - Processo individual da criança 
A creche deve organizar um processo individual de 

cada criança, do qual constem:
a) Ficha de inscrição/renovação de matrícula;
b) Critérios de admissão aplicados;
c) Exemplar do contrato de prestação de serviços;
d) Exemplar da apólice de seguro escolar;
e) Horário habitual de permanência da criança na cre-

che;
f) Identificação, endereço e telefone da pessoa a 

contactar em caso de necessidade;
g) Relação de pessoas autorizadas a quem pode ser en-

tregue a criança, devidamente assinada pelos pais ou por 
quem exerça as responsabilidades parentais;

h) Identificação e contacto do médico assistente;
i) Declaração médica comprovativa do estado de saúde 

da criança e outras informações tais como dieta, medicação 
e alergias;

j) Comprovação da situação das vacinas e grupo san-
guíneo;

l) Informação sobre a situação sociofamiliar;
m) Registo de períodos de ausência, bem como de ocor-

rência de situações anómalas e outros considerados neces-
sários;

n) Registo da data e motivo da cessação ou rescisão do 
contrato de prestação de serviços.

o) Outros elementos considerados relevantes.
2 - O processo individual é composto por uma parte 

administrativa que inclui documentos de natureza fiscal 
e outros referentes a admissão da criança e renovação de 
matrícula, e por uma parte pedagógica, que inclui a carac-
terização da criança e seu agregado familiar, das informa-
ções por ela prestadas e ainda os registos das observações 
relacionados com as etapas de desenvolvimento da criança 
e competências adquiridas.

3 - O processo é de acesso restrito e deve ser permanen-
temente atualizado, assegurando a creche o seu arquivo em 
conformidade com a legislação vigente.

4 - O processo individual da criança pode, quando so-
licitado, ser consultado pelos pais ou por quem exerça as 
responsabilidades parentais.

 
CAPÍTULO III

 REGRAS DE FUNCIONAMENTO

Artigo nº 14 - Horário e Funcionamento
1. Disposições gerais:
a) A creche do CSPJ funciona de segunda a sexta-feira, 

das 7:15h às 18:45h, encerrando para férias e manutenção 
na segunda quinzena de agosto, no feriado municipal (29 
junho), nas vésperas de Natal e de Ano Novo, e nos feria-
dos estabelecidos por lei.

b) A receção das crianças ocorre nas salas de acolhi-
mento até às 9h, altura em que serão encaminhadas à sua 
sala, para início das atividades pedagógicas. A entrada das 
crianças nas salas deve suceder até às 9h30, em casos ex-
cecionais antecipadamente justificados, de forma a não in-
viabilizar o trabalho nas salas e do serviço de alimentação. 
Após este horário, e de forma a salvaguardar o que está 
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descrito acima, a entrega das crianças na sala é feita pelo 
colaborador da secretaria.

c) A receção/entrega das crianças que beneficiem 
de transporte da instituição, subentender-se-á efetuada 
aquando da entrega ao colaborador, pelos seus Pais/Encar-
regados de Educação ou por quem este autorizar por escri-
to, no local pré estabelecido para a paragem de receção.

d) Com a finalidade de não alterar o ritmo seguido em 
cada sala, a entrada deverá processar-se até às 9:30 e a saí-
da após as 16.30 horas.

e) A não observância do horário de entrada confere à 
instituição o direito de recusar a entrada da criança, que 
não traga justificação válida;

f) Não é permitido, em caso algum, a permanência das 
crianças no estabelecimento para além das 18:45 horas;

g) No caso de não cumprimento do estipulado na alínea 
anterior, a permanência abusiva (registada pela funcionária 
em impresso próprio) poderá obrigar ao pagamento da taxa 
de horário extra no valor de 2,50€/15 minutos, podendo, 
em caso de manifesta reincidência, levar à suspensão da 
frequência da criança;

h) A recolha das crianças só poderá ser feita pelos pais, 
encarregados de educação ou pessoas autorizadas pelos 
mesmos, mediante devida autorização que consta no pro-
cesso individual da criança. 

i) As salas estão equipadas com telefone direto, para 
que, caso haja necessidade de contactar telefonicamente as 
Educadoras, o fazer de forma mais célere. 

j) A receção e a entrega da criança são momentos deter-
minantes da forma como se processa a sua estadia na Creche. 
De forma a não interferir com o trabalho nas salas e apoio 
às crianças, pedimos aos pais e familiares que, aquando da 
entrega/recolha da criança, permaneçam o tempo necessá-
rio para que sejam transmitidos os factos que possam ter 
reflexos no comportamento ou bem-estar da criança. 

l) Quando se processa a entrega ou recolha das crian-
ças, o Pai/encarregado educação deverá proceder à assina-
tura da folha de registo de entrada e saída, com indicação 
da hora e do grau de parentesco.

m) Sempre que haja dúvidas sobre a identidade e au-
torização de quem vem buscar a criança, os funcionários 
não devem proceder à entrega sem confirmar com um dos 
progenitores. 

n) Na impossibilidade de esclarecer esta situação junto 
dos pais, poderá a Instituição solicitar a presença de forças 
policiais, afim de proceder de forma a não lesar a criança 
ou a Instituição.

o) Nos casos em que, por deliberação do Tribunal ou da 
Comissão de Proteção de Menores, a criança receba visitas 
de um familiar na Instituição, estas realizar-se-ão em dia 
e horário a acordar entre a família, o diretor técnico e a 
educadora responsável pela criança, de modo a não inter-
ferir com o bem-estar da criança e não perturbar o regular 
funcionamento da Instituição.

p) Por questões de segurança, as portas de entrada do 
edifício e as cancelas das salas devem ser mantidas fechadas.

q) Os pais deverão utilizar a chave magnética de acesso 
da porta principal, fornecida no início do ano letivo, que 
regista, identifica e facilita a entrada no recinto do CSPJ. 

r) Por questões de higiene e saúde, a entrada dentro das 
salas está condicionada ao uso de sapatos descartáveis, e à 
prévia autorização da educadora. 

2. Faltas
Todas as faltas de comparência das crianças devem ser 

comunicadas ao CSPJ com antecedência, quando previsí-
vel, ou no imediato, em todas as outras situações.

a) As faltas de comparência não justificadas, superiores 
a 30 dias consecutivos determinam o cancelamento da res-
petiva matrícula.

b) Consideram-se faltas justificadas aquelas que apre-
sentem comprovativo das mesmas, nomeadamente por 
motivos de doença, acidente, férias ou outras situações 
acordadas com a instituição.

c) As faltas por períodos superiores a 10 dias úteis se-
guidos, por motivo de doença ou férias, conferem desconto 
de 20% na mensalidade do mês seguinte.

d) Em caso de desistência, os pais obrigam-se a avisar o 
CSPJ, por escrito, com um mês de antecedência em relação 
à data da saída de criança, nos termos do contrato de pres-
tação de serviços assinado entre ambas as partes. 

e) Não o fazendo, são responsáveis pelo pagamento das 
mensalidades em curso, podendo as mesmas, em última 
instância, ser exigidas com recurso à via judicial.

3. Participação dos Pais
a) Os Pais/Encarregados de Educação devem facultar 

todas as informações consideradas pertinentes para o de-
senvolvimento harmonioso dos seus educandos;

b) O atendimento aos Pais/Encarregados de Educação 
tem lugar mensalmente, às segundas segundas feiras entre 
as 17h e as 18h. Sempre que este horário não seja compa-
tível, será efetuado em outra data com marcação prévia em 
horário a combinar.

c) No ato de admissão das crianças o Regulamento In-
terno será disponibilizado para consulta dos Pais/Encarre-
gados de Educação.

d) Cada criança tem consigo uma caderneta individual 
ondem devem ser registados os recados entre a Instituição 
e a família. As mochilas deverão ser verificadas todos os 
dias, de forma a tomarem conhecimento de eventuais co-
municações / informações;

e) Os Pais/Encarregados de Educação deverão cumprir 
os horários estabelecidos e sempre que haja necessidade 
de proceder a qualquer alteração a Instituição deverá ser 
informada;

f) Os Pais/Encarregados de Educação deverão assegu-
rar a higiene e o asseio matinais, bem como o pequeno-al-
moço;

g) A Instituição deverá ser informada sempre que sur-
ja qualquer alteração de comportamento ou sintomas de 
doença;

h) São da responsabilidade dos Pais/Encarregados de 
Educação os cuidados de saúde devidos à criança, tais 
como consultas de rotina/vacinação e outras situações de 
doença;

i) Os Pais/Encarregados de Educação poderão per-
manecer nas festas de aniversário, que se realizarem no 
horário das 15:30h às 16:00h. As festas de aniversário 
só serão realizadas nas instalações do CSPJ. Apenas são 
permitidas bebidas não alcoólicas sem gás e bolos sem 
cremes;

j) Sempre que a criança revele comportamentos consi-
derados preocupantes por parte dos Técnicos, os Pais/En-
carregados de Educação devem envolver-se e corresponsa-
bilizarem-se na resolução dos mesmos;
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l) Não é permitido às crianças trazerem guloseimas, tais 
como chupa-chupas, pastilhas elásticas, rebuçados, gomas 
e outros, excetuando nos dias festivos; 

m) Os Pais/Encarregados de Educação apenas poderão 
visitar as salas de atividades, na companhia do responsável 
da sala;

n) É dever do Pai/Encarregado de Educação informar 
nos Serviços Administrativos todas as alterações que se ve-
rifiquem relativas a residência, telefone, médico de família, 
alteração do agregado familiar, rendimentos e outros dados 
pessoais relevantes. 

o) As famílias/representantes legais das crianças obri-
gam-se a participar ativamente no processo educativo do 
seu educando, e a colaborar com o CSPJ nas atividades 
para as quais venham a ser solicitados.

CAPITULO IV
FORMAS DE FINANCIAMENTO

A resposta social Creche do CSPJ é financiada pelo 
Estado Português, através de acordo de cooperação com 
a Segurança Social, sendo que a restante comparticipação 
familiar difere de acordo com os rendimentos do agregado 
familiar. 

Artigo 15º - Comparticipação Familiar
1. As comparticipações familiares referentes à Creche, 

regem-se pelas orientações constantes na Circular n.º 4 de 
16.12.2014, da ex. Direção Geral da Ação Social.

2. A comparticipação familiar é determinada de forma 
proporcional ao rendimento do agregado familiar, calcu-
lada com base nos seguintes escalões de rendimento “per 
capita“, indexados à remuneração mínima mensal (RMM): 

3. A comparticipação familiar é determinada pela apli-
cação de uma percentagem sobre o rendimento “ per capita 
“ do agregado familiar, conforme o quadro seguinte:

Equipa-
mento

Escalões de rendimento
1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º

Creche 15 % 22,5 % 27,5 % 30 % 32,5 % 35 %

Escalão 30% 
RMM

30% a 
50%
RMM

50% a 
70%
RMM

70% a 
100% 
RMM

100% a 
150% 
RMM

Mais 
150% 
RMM

4. Cálculo do Rendimento Familiar
4.1. O cálculo do rendimento per capita do agregado 

familiar é realizado de acordo com a seguinte fórmula:
R = RF- D
        N 
sendo que:
4.2 O rendimento mensal ilíquido do agregado familiar 

é o duodécimo da soma dos rendimentos anualmente au-
feridos por cada um dos seus elementos, nomeadamente, 
remunerações ilíquidas, pensões de invalidez, de velhice ou 
de sobrevivência, de alimentos e de outros rendimentos que 
se apresentam com caráter de regularidade, tais como sub-
sídios de desemprego, rendimento social de inserção, etc.

4.3 Consideram-se despesas fixas:
a-) O valor das taxas e impostos necessários à formação 

do rendimento líquido, designadamente, do imposto sobre 
o rendimento e da taxa social única;

b-) O valor da renda de casa ou de prestação mensal 
devida pela aquisição de habitação própria e permanente; 

c-) Os encargos médios mensais com transportes públi-
cos, comprovados.

d-) As despesas com medicamentos de uso continuado 
em caso de doença crónica.

4.4 Será estabelecido um limite máximo das despesas 
mensais fixas a que se referem as alíneas b) a d) do número 
anterior, que corresponde a 12 x SMN. 

5. Prova de rendimentos e despesas
A prova dos rendimentos declarados será feita mediante 

a apresentação de documentos comprovativos adequados e 
credíveis, designadamente de natureza fiscal (IRS e outros)

a) Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das de-
clarações de rendimento apresentadas poderão ser realiza-
das pelo CSPJ as diligências complementares que se con-
siderem mais adequadas ao apuramento real das situações, 
podendo a Instituição determinar a comparticipação men-
sal de acordo com os rendimentos presumidos, bem como 
ponderar outros critérios, com base na análise de documen-
tos e/ou do conhecimento do nível social das famílias.

b) Caso sejam detetadas falsas declarações, o CSPJ re-
serva-se no direito de suspender ou anular a matrícula. 

c) A prova das despesas referidas deverá ser feita me-
diante a apresentação de documentos comprovativos dos 
últimos três meses.

d) Prova das despesas relativas à renda ou aquisição 
de habitação própria e permanente será feita mediante 
apresentação dos documentos comprovativos dos últimos 
3 meses e/ou de Declaração Bancária em que conste essa 
menção.

e) Na eventualidade de recusa de apresentação de Pro-
va de Rendimentos, os pais devem assinar uma declaração 
em como se comprometem a pagar o escalão máximo (ou a 
mensalidade que lhes for atribuída pela Direção do Centro 
Social Paroquial do Juncal).

Outras considerações: 
1. No ato da admissão e/ou renovação da matrícula, 

será cobrado aos Pais um valor para custos adicionais com 
os processos dos utentes, nomeadamente seguro de aciden-
tes pessoais, impressos e processo administrativo, definido 
e atualizado anualmente pela Direção.

2. A mensalidade de agosto, paga ao longo do ano, 
com redução de 20% no mês de Setembro pelo encerra-
mento anual do CSPJ, diz respeito aos quinze dias do mês 
de agosto em que a creche está aberta e à renovação de 
matrícula do ano letivo seguinte, podendo apenas ser res-
sarcida a percentagem correspondente aos dias de ausência 
da criança. 

3. A revisão das tabelas de comparticipações familia-
res para o ano letivo seguinte será feita anualmente, até ao 
mês de julho, de acordo com as provas de rendimentos en-
tregues no ato da admissão/renovação da matrícula, sendo 
comunicada aos Pais /Encarregados de educação até final 
do ano letivo. 

4. Não será permitido o ingresso no início de cada ano 
letivo, às crianças cujas comparticipações não tenham sido 
estipuladas por falta de elementos ou provas de rendimen-
tos e despesas.

5. a) Sempre que se verifiquem atrasos superiores a 60 
dias no pagamento das comparticipações, a frequência da 
criança na Instituição poderá ser suspensa até à regulariza-
ção da situação.

b) As situações que sejam entretanto regularizadas pos-
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sibilitam a readmissão da criança.
6. Todos os débitos serão exigidos pelo CSPJ através de 

pagamento voluntário ou coercivo.
7. O valor da comparticipação familiar máxima nunca 

ultrapassa o custo médio real da criança. 
8. Os pagamentos devem ser feitos preferencialmente 

por transferência bancária, até ao dia 8 de cada mês. Sendo 
feitos por cheque, este deve ser endossado ao CSPJ. Paga-
mentos em dinheiro só diretamente na secretaria, não sendo 
aceite dinheiro enviado com as crianças ou por terceiros. 

9. A tabela de comparticipações familiares referida no 
n.º 3, deste capítulo, faz parte integrante deste regulamento 
e é renovável anualmente.

10. Todas as outras atividades prestadas pelo CSPJ com 
caráter facultativo, não estão incluídas na mensalidade, e 
são passíveis de acréscimo à mensalidade fixada, com va-
lor a definir e publicar anualmente pela Direção. 

Na mensalidade não estão incluídos os custos com:
- Serviço de Transporte;
- Visitas de Estudo, Praia;
- Ateliers temáticos (atividades de expressão motora, 

informática, dança, ballet, atividades de expressão musical, 
adaptação ao meio aquático, línguas estrangeiras, etc..); 

- Outros materiais e atividades que venham a ser de-
senvolvidas.

CAPITULO V
CUIDADOS PESSOAIS

Artigo 16º - Cuidados de higiene
a-) Para frequentar a Creche, a criança deverá estar de 

boa saúde e de higiene cuidada. Caso não se verifique uma 
adequada higiene, ou parasitas na cabeça, em situações re-
petidas, poderá o CSPJ suspender a sua integração até que 
se verifique a desparasitação, de modo a não comprometer 
a segurança e higiene das restantes crianças.

b-) Por razões de segurança e preservação do estado de 
saúde de todas as crianças, serão afastadas temporariamen-
te da Instituição as crianças portadoras (ou com suspeita de 
serem portadoras) de doenças infetocontagioso, constituin-
do dever dos pais e encarregados de educação comunicar 
qualquer alteração do estado de saúde dos seus educandos.

c-) O regresso das crianças que tenham apresentado a 
situação descrita no número anterior só poderá processar-
se mediante a apresentação de declaração médica compro-
vando o seu restabelecimento e a inexistência de qualquer 
risco de contágio.

d-) Reserva-se desde já o direito de recusar a receção 
de crianças que apresentem sintomas evidentes de doença 
e/ou de outros comportamentos, que ponham em causa o 
bem-estar e a saúde das outras crianças e dos colaborado-
res da instituição. 

e-) Para higiene das crianças deve ser utilizado o bibe, 
sempre que se justifique, a partir da aquisição da marcha.

Artigo 17º Cuidados de saúde
a-) A deteção de situações de doença durante a esta-

dia da criança na Instituição, dará lugar a comunicação aos 
pais, devendo estes, caso a isso sejam solicitados, acorrer 
de imediato à Instituição a fim de efetuarem as diligências 
que se considerarem necessárias ao rápido encaminhamen-
to da criança, e ao afastamento das restantes.

b-) Em caso de queda, acidente ou situação análoga a 
criança será encaminhada por uma funcionária da Institui-
ção à Unidade se Saúde da área geográfica, e a família será 
de imediato avisada. 

c-) De forma a garantir o acompanhamento da criança, 
a família deverá comparecer na referida Unidade de Saúde. 

d-) Em casos de febre ou indisposição da criança, e até 
à chegada dos pais, a instituição poderá administrar um 
analgésico/antipirético, desde que tenha obtido o consenti-
mento dos pais, que poderá ser dado via telefone. 

e-) A administração de quaisquer outros medicamentos 
às crianças impõe aos pais a obrigação de fazerem entrega 
do mesmo à Educadora, juntamente com a prescrição mé-
dica e o termo de responsabilidade devidamente preenchi-
do e assinado pelo Encarregado de educação.

f-) As rotinas da criança implicam a ida à casa de banho 
antes e depois das refeições, bem como nas rotinas de ida 
ao bacio e sanita, aquando da desabituação da fralda. 

g-) As crianças da creche repousam habitualmente, 
para sesta depois do almoço, entre as 13h e as 15h, nos 
espaços preparados para o efeito, sob vigilância de pessoal 
do CSPJ.

h-) Caso se detetem indícios que levantem suspeita 
de maus-tratos sobre as crianças, o Educador de Infân-
cia responsável pedirá explicações aos Pais/Encarrega-
dos de Educação sobre a origem das marcas físicas ou 
psíquicas;

i-) Sempre que as explicações solicitadas no ponto an-
terior não sejam convincentes ou as lesões se reiterem, o 
Educador de Infância responsável comunicará ao Técnico 
de Serviço Social da Instituição que denunciará o facto na 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da área de re-
sidência. 

CAPITULO VI
NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Artigo nº 18 – Refeições
1. Sempre que a criança falte, ou não almoce na Insti-

tuição, os Pais/Encarregados de Educação devem avisar a 
Instituição até às 09h30m desse mesmo dia.

2. Durante a permanência da criança na Instituição ser-
lhe-á fornecido o almoço e o lanche, de acordo com as suas 
necessidades, e conforme o horário estipulado:

Faixa etária
Refeições

Almoço Lanche
Berçário 11:15 15:00
1-2 anos 11:30 15:30
2-3 anos 11:30 15:30

3. Poderá, em casos excecionais ser fornecido um re-
forço alimentar.

4. As refeições serão previamente programadas e con-
fecionadas em conformidade com as necessidades alimen-
tares das crianças, e a legislação em vigor, promovendo a 
autonomia gradual das crianças. 

5. As ementas são afixadas no hall de entrada da Insti-
tuição, junto aos serviços administrativos, de forma a se-
rem consultadas pelos pais ou responsáveis. 

A existência de dietas específicas terá lugar em caso de 
prescrição médica.
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6. As crianças não deverão trazer quaisquer alimen-
tos, exceto se indicados e devidamente acompanhados por 
prescrição médica.

7. Por razões de segurança, entre os 4 e os 6 meses e 
meio, o CSPJ apenas fornece papa não láctea sem glúten 
ao almoço. A introdução de novos alimentos (legumes e 
carne) deve ser feita pelos pais em casa, ao jantar. 

8. De forma a despistar mais facilmente potenciais 
alergias, as crianças devem introduzir gradualmente os ali-
mentos em casa, e colocar essa indicação no caderno de 
registos, ou junto da responsável de sala.

9. Os serviços de nutrição do CSPJ procuram, de acor-
do com a faixa etária de cada criança, cumprir as seguintes 
orientações:

A partir 6 meses e meio
Almoço: Sopa com vários legumes (e cebola), e carne: 

Coelho, perú, frango, galinha e borrego. Triturada. 
Lanche: papa láctea, com glúten, e sabores simples, 

multifrutos, cereais e mel, pera, maça.
8 meses
Almoço: sopa com carne 
Sobremesa: frutas, incluindo melão, meloa, melancia.
Lanche: papa láctea, com glúten, e sabores simples, 

multifrutos, cereais e mel, pera, maça. Ou 1º iogurte (de 
leite adaptado).

Por questões de segurança, o CSPJ só introduz a sopa 
de peixe a partir dos 10 meses (de forma a dar tempo aos 
pais a fazer a introdução dos vários tipos de pescado em 
casa)

10 meses
Almoço: Sopa de peixe (pescada, cherne, robalo, dou-

rada, maruca) ou sopa de carne 
Iniciar alimentação mais sólida (grumos) para promo-

ver mastigação.
Lanche: papa láctea, com glúten, e sabores simples, 

multifrutos, cereais e mel, pera, maça. Ou 1º iogurte (de 
leite adaptado)

Entre os 12 e os 36 meses
Almoço: Sopa e prato principal, com alimentação nor-

mal generalizada e variada. 
Sobremesa: Fruta e introdução de gelatina. 
Lanche: Iogurte natural não açucarado / com fruta/ leite 

gordo de vaca / papa / pão com queijo/manteiga
Após os 36 meses
Almoço: Sopa e prato principal, com alimentação nor-

mal generalizada e variada. 
Introdução de sobremesa (gelatina/mousse/leite creme/

salada fruta/arroz doce) uma vez por semana.
Lanche: Iogurte com aromas / com fruta/ leite gordo de 

vaca / papa / pão com queijo/manteiga/doce

CAPITULO VII
ATIVIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS

Artigo 19º - Responsabilidade da família
É da responsabilidade da família:
• As mudas de roupa, babetes; 
• Fraldas;
• Cremes e produtos de higiene para tratamentos der-

matológicos, entre outros…
• Leites, papas ou outros produtos específicos que não 

se enquadrem nos procedimentos habituais do CSPJ.

Artigo nº20 - Passeios ou deslocações
1. Anualmente prevê-se a realização de várias saídas ao 

exterior organizadas de acordo com os seguintes critérios:
a-) visitas de estudo – integradas nos projetos curricu-

lares de sala
b-) passeios dentro da localidade ou arredores – inte-

grados no projeto educativo da instituição
c-) passeio de fim de ano – em destino a definir no iní-

cio de cada ano letivo de acordo com o grupo etário a que 
se destina.

2. As saídas/ passeios efetuados dentro da localidade 
são autorizados pelos Encarregados de Educação no início 
de cada ano letivo mediante o preenchimento de impresso 
específico. 

3. Os vários passeios a realizar ao longo do ano letivo 
são comunicados por escrito aos Encarregados de Educa-
ção com 5 dias de antecedência e carecem de autorização 
expressa em impresso especifica para tal.

4. O transporte é efetuado pelos veículos da instituição 
ou por outra viatura e podem ou não requerer o pagamento 
integral ou parcial do custo pelos encarregados de educa-
ção, consoante a situação específica de cada deslocação.

Artigo nº 21 – Transportes
1- Consoante a capacidade dos meios de transporte à 

disposição do CSPJ, serão os mesmos atribuídos às crian-
ças de acordo com os seguintes critérios:

a) Crianças cuja condição económico-social, não lhes 
permite dispor de meio de transporte para se deslocar, des-
de que a residência ou local de receção se situe na área de 
intervenção do transporte do CSPJ; 

b) Às restantes crianças por ordem de chegada do pedi-
do de transporte.

2- Todas as crianças que beneficiem dos meios de trans-
porte, devem respeitar as regras de utilização do mesmo, 
bem como o horário de funcionamento, sob pena de lhes 
ser retirado esse benefício.

3- Todo e qualquer utilizador dos meios de transporte 
da Instituição deve:

a) Entrar, permanecer e sair ordeiramente dos mesmos;
b) Usar corretamente os cintos de segurança;
c) Evitar comportamentos que ponham em causa a boa 

condução. Caso o comportamento da criança ponha em 
causa a atenção do condutor, os Pais/Encarregados de Edu-
cação poderão ser responsabilizados;

d) Respeitar sempre as recomendações do Motorista e 
da ajudante, quando aplicável.

4- O valor a pagar pelo serviço de transportes consta na 
tabela afixada no placard junto à secretaria, é incluído no 
recibo mensal, e é atualizado regularmente pela Direção, 
que dará conhecimento prévio aos seus utilizadores.

Artigo nº 22 - Quadro de pessoal e Direção técnica
1. O quadro de pessoal desta resposta social encontra-se 

afixado no hall de entrada da instituição, contendo a indica-
ção do número de recursos humanos (direção técnica, equipa 
técnica, pessoal auxiliar e voluntários), formação e conteúdo 
funcional, definido de acordo com as normas legais em vigor.

2. A Direção técnica desta resposta social compete a 
um técnico, sob dependência e supervisão da Direção, cujo 
nome, formação e conteúdo funcional se encontra afixado 
no hall de entrada da Instituição.
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Artigo nº 23 - Captação de imagens e tratamento informático 
de dados

a-) A participação das crianças em atividades pedagógi-
cas promovida pelo CSPJ poderá ser alvo de publicitação 
em Jornais da Instituição, na internet, em CD de imagens 
ou outras formas de divulgação do CSPJ, como forma de 
interação com a família e a comunidade, procurando sem-
pre a salvaguarda da integridade da criança, dos seus inte-
resses e disposições legais. 

b-) Como meio de segurança, encontram-se insta-
ladas câmaras de vigilância nos espaços exteriores e 
nas zonas de entrada do edifício, de acordo com a le-
gislação em vigor, e salvaguardando a integridade dos 
clientes.

c-) Os dados pessoais recolhidos junto da família são 
alvo de tratamento informático e constam numa base de 
dados, de forma a que os serviços administrativos possam 
tratar de forma eficaz toda a documentação relativa aos 
clientes. O acesso é restrito a pessoal do CSPJ autorizado 
para o efeito, e os mesmos não são divulgados nem trans-
mitidos para quaisquer outras entidades ou fins, garantindo 
a confidencialidade dos mesmos, de acordo com as normas 
legais aplicáveis.

CAPÍTULO VIII
DIREITOS E DEVERES

Artigo nº 24 - Direitos das crianças e seus representantes 
legais

São direitos das crianças e seus representantes legais 
ter acesso ao que está contemplado no presente regulamen-
to interno, nomeadamente:

1- Constituem direitos da criança:
a) Todos os constantes da Declaração Universal dos Di-

reitos da Criança;
b) Ter educação em Creche com qualidade;
c) Desenvolver competências sociais, físicas e psico-

lógicas;
d) Ser respeitada e tratada com zelo, carinho e dedica-

ção;
e) Ser respeitada a sua privacidade, suas incapacidades 

e limitações por parte dos funcionários e de todas as outras 
crianças;

f) Ter alimentação suficiente, com qualidade e de acor-
do com as suas necessidades e com os géneros disponibili-
zados pela Instituição.

2- Os Pais/Encarregados de Educação, nessa qualidade, 
têm os seguintes direitos:

a) Apresentar sugestões que visem o melhor funciona-
mento do CSPJ.

b) Apresentar reclamações e sugestões por escrito e a 
receber no prazo máximo de 5 dias  uteis a resposta à re-
clamação;

Artigo nº 25 - Deveres das crianças e seus representantes 
legais

3- A criança tem os seguintes deveres, exigíveis de 
acordo com a idade:

a) Zelar pelo material existente;
b) Não criar conflitos, nem mal-estar, de modo a não 

prejudicar o regular funcionamento da Instituição e o bom 
relacionamento entre as crianças;

c) Respeitar as regras de higiene e saúde estabelecidas 
e recomendadas, para interesse da sua saúde e das outras 
crianças;

d) Ter comportamento moral e cívico que não incomo-
de as restantes crianças;

e) Acatar as regras e normas estabelecidas pelo Regula-
mento Interno ou outras nele não previstas, mas aprovadas 
superiormente.

4- O Pai/Encarregado de Educação, nessa qualidade, 
tem os seguintes deveres:

a) Efetuar o pagamento das mensalidades até ao dia 8 
de cada mês;

b) Vir buscar a criança sempre que o mesmo apresente 
sintomas de doença, logo que contactado pela Instituição;

c) Apresentar declaração médica comprovativa da cura 
completa e/ou da inexistência de qualquer tipo de contágio 
sempre que se verificar doença grave ou contagiosa;

d) Contribuir, dentro das suas possibilidades, para as 
despesas de caráter geral não sistemático, como passeios, 
visitas e outros;

e) Acatar as regras e normas estabelecidas neste Regu-
lamento Interno ou outras aqui não previstas, mas aprova-
das superiormente;

f) Apresentar sugestões, reclamações ou queixas que 
porventura entenda pertinentes.

g) Ter comportamento moral e cívico que não incomo-
de as crianças;

5- Nenhuma criança ou seu Pai/Encarregado de Educa-
ção tem o direito de repreender ou ter comportamento in-
correto para com os colaboradores ou criança que frequen-
te a instituição, sob qualquer pretexto. Os casos em que se 
verifique qualquer deficiência, anomalia ou incorreção de 
qualquer ordem deverão ser comunicados ao Diretor Téc-
nico, que tomará as diligências adequadas para cada caso, 
de acordo com as normas vigentes.

6- O CSPJ obriga-se a cumprir as regras de sigilo pro-
fissional.

Artigo nº 26- Direitos do CSPJ
Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas 

neste Regulamento, o CSPJ tem ainda os seguintes direi-
tos:

a) A lealdade e respeito por parte dos clientes e encarre-
gados de educação ou representantes legais;

b) Exigir o cumprimento do presente Regulamento;
c) Receber as comparticipações mensais e outros paga-

mentos devidos, nos prazos fixados.

Artigo nº 27 - Deveres do CSPJ
Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas 

neste Regulamento, a Instituição tem ainda os seguintes 
deveres:

a) Garantir a qualidade dos serviços prestados;
b) Garantir a prestação dos cuidados adequados à satis-

fação das necessidades dos clientes;
c) Garantir aos clientes a sua individualidade e priva-

cidade;
d) Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos 

individuais dos clientes;
e) Desenvolver as actividades adequadas de forma a 

contribuir para o bem-estar dos clientes;
f) Possuir livro de reclamações.
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Artigo nº 28 - Depósito e guarda de bens das crianças e seus 
representantes 

O CSPJ não se responsabiliza pelo extravio invo-
luntário de objetos que as crianças possam trazer, no-
meadamente, entre outros, dinheiro, telemóveis, anéis, 
pulseiras, fios, brinquedos e próteses visuais, auditivas 
e outras.

Artigo nº 29 - Interrupção de prestação de serviços
1. A suspensão ou rescisão do contrato de prestação de 

serviços pode ter origem em várias situações:
a- Não adaptação da criança;
b- Insatisfação face à qualidade dos serviços prestados;
c-  Mudança de residência;
d- Outras.
2. Sempre que se verifique qualquer das situações pre-

vistas no número anterior, a instituição procede a uma ava-
liação da situação com as diferentes partes envolvidas e 
procura ultrapassar as dificuldades evidenciadas; caso a 
situação se mantenha, procede-se à rescisão do contrato.

Artigo nº 30 - Contrato de prestação de serviços 
1. Nos termos da legislação em vigor, entre o repre-

sentante legal de cada criança e a Instituição representada 
pela Direção será celebrado, por escrito, em duplicado, um 
contrato de prestação de serviços, ficando cada parte com 
um exemplar.

2. Sempre que se verifiquem alterações ao contrato, o 
mesmo é sujeito à contratualização entre as partes e apro-
vação pelas mesmas.

Artigo nº 31 - Cessação de prestação de serviços 
A rescisão do contrato poderá ser efetuada de acordo 

com as regras estabelecidas no Regulamento Interno, bem 
como no incumprimento reiterado das cláusulas contra-
tuais.

Artigo nº 32 - Livro de reclamações
Nos termos da legislação em vigor, a Creche possui 

livro de reclamações, que poderá ser solicitado junto do 
Diretor Técnico sempre que justificável.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo nº 33 - Alterações ao regulamento
1.Nos termos do regulamento da legislação em vigor, 

os responsáveis da Instituição deverão informar e contra-
tualizar com os representantes legais das crianças sobre 
quaisquer alterações ao presente regulamento com a an-
tecedência mínima de 30 dias relativamente à data da sua 
entrada em vigor, sem prejuízo do direito á resolução do 
contrato a que a este assiste.

2. As alterações ao regulamento deverão ser comunica-
das ao Instituto da Segurança Social, I.P – Centro Distrital 
de Leiria, entidade competente para o acompanhamento 
técnico da resposta social.

Artigo nº 34 - Integração de lacunas ou situações omissas
Em caso de eventuais lacunas ou situações omissas, as 

mesmas serão resolvidas pela Direção do CSPJ, tendo em 
conta as normas legais em vigor sobre a matéria.

Artigo nº 35 - Foro Competente
Em caso de conflito o foro competente é o tribunal ju-

dicial da comarca de Porto de Mós, renunciado desde já 
ambas as partes a qualquer outro. 

Artigo nº 36 – Aprovação e entrada em vigor
Aprovado em reunião da Direção do CSPJ em 07 de 

Julho de 2015.
O presente regulamento produz efeitos a partir de 01 

de Setembro de 2015, após a aprovação pelo Bispo da 
Diocese de Leiria Fatima. 

A Direção

Contrato de Prestação de Serviços
(CRECHE)

PRIMEIRO OUTORGANTE: 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO JUNCAL, 

adiante designado CSPJ, instituição particular de solidarie-
dade social, registada sob o nº 2/82, de 25/01/1982, no Li-
vro nº1 das Associações de Solidariedade Social (folhas 99 
e verso), contribuinte fiscal nº 501143459, estabelecimento 
de ensino nº 01016863, emitido em 12/12/1991, pelo Mi-
nistério da Educação, com sede na Rua dos Olivais, 14, 
Freguesia do Juncal, Concelho de Porto de Mós, aqui re-
presentada pelo seu Presidente, P. José Marques dos Reis, 

E SEGUNDO OUTORGANTE: 
(nome do encarregado de educação), portador do B.I/

CC. n.º (...), NIF n.º (...) residente em (...) na qualidade de 
Encarregado de educação e representante legal do menor 
(...), NIF (...);

Celebra-se o presente contrato de prestação de servi-
ços, nos termos do nº 1154 do Código Civil e do artigo 14º 
da Portaria n.º 262/2011, de 31 de agosto, o qual se rege 
pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA I – Objeto do contrato
O presente contrato visa regular a prestação de apoio 

social efetuada pelo 1.º outorgante ao 2.º outorgante, no 
âmbito da resposta social de creche, de acordo com o Re-
gulamento Interno da mesma.

CLAUSULA II – Direitos e Obrigações do 1º Outorgante 
1- No que respeita aos direitos do 1º outorgante, o CSPJ 

prende-se com o direito de:
a) Lealdade e respeito por parte dos clientes e encarre-

gados de educação ou representantes legais;
b) Exigir o cumprimento do Regulamento Interno;
c) Receber as comparticipações mensais e outros paga-

mentos devidos, nos prazos fixados.
2- No que concerne às obrigações, o 1º outorgante com-

promete-se com o 2º outorgante a assegurar os seguintes 
serviços:

- Cuidados adequados à satisfação das necessidades das 
crianças;

- Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quan-
titativamente, à idade da criança, sem prejuízo de dietas 
especiais em caso de prescrição médica;

- Cuidados de higiene pessoal;
- Atendimento individualizado, de acordo com as capa-

cidades e competências das crianças;
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- Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade, em 
função da idade e necessidades específicas;

- Disponibilização de informação à família, sobre o 
funcionamento da creche e desenvolvimento da criança;

- Demais direitos e deveres contemplados no regula-
mento interno da resposta social Creche.

CLAUSULA III – Direitos e Obrigações do 2º Outorgante
1- No âmbito do presente contrato constituem direitos 

do 2.º outorgante:
a) Apresentar sugestões que visem o melhor funciona-

mento do CSPJ.
b) Apresentar reclamações e sugestões por escrito e a 

receber no prazo máximo de 5 dias uteis a resposta à re-
clamação;

2- No âmbito do mesmo, constituem obrigações do 2.º 
outorgante:

a) Cumprir os horários da instituição;
b) Informar nos serviços administrativos sobre altera-

ções no agregado familiar; 
c) Dever de facultar todas as informações pertinentes 

sobre o desenvolvimento das crianças, bem como informar 
sobre alterações pontuais que possam existir;

d) Apresentar declaração médica comprovativa de cura 
ou inexistência de contágio em caso de doença grave ou 
contagiosa;

e) Assegurar os cuidados de higiene, alimentação e saú-
de das crianças;

f) Facultar produtos e serviços necessários ao bem-es-
tar e necessidades das crianças não fornecidos pelo CSPJ 
(cremes, produtos de higiene);

g) Contribuir para despesas de carácter geral não sis-
temático;

h) Acatar as regras e normas estabelecidas pela instituição;
O 2º outorgante compromete-se a participar ativamente 

no processo educativo do seu educando, e a colaborar com 
o 1º outorgante nas atividades para as quais venha a ser 
solicitado.

CLAUSULA IV – Local e horário de prestação de serviço 
1- O serviço é prestado nas instalações do primeiro ou-

torgante, na sua sede, sita em rua dos Olivais nº14, 2480 
Juncal, Porto de Mós. 

2- A resposta social de creche funciona de 2º a 6º feira 
das 7:15h às 18:45h, encerrando para férias e manutenção, 
na segunda quinzena do mês de Agosto, no feriado munici-
pal (29 de Junho), nas vésperas de Natal e de Ano Novo e 
nos feriados estabelecidos por lei. 

CLAUSULA V – Comparticipação Financeira 
a) O 2º outorgante compromete-se a pagar mensalmen-

te, na secretaria do CSPJ, a comparticipação familiar esti-
pulada, no valor total de (...) €. 

b) O pagamento deverá ser efetuado até ao dia 8 de 
cada mês.

c) As faltas por períodos superiores a 10 dias úteis se-
guidos, por motivo de doença ou férias, conferem desconto 
de 20% na mensalidade do mês seguinte.

d) Haverá lugar a uma redução de 20% de compartici-
pação familiar mensal, sempre que se verifique a frequên-
cia do mesmo estabelecimento por mais do que um ele-
mento do agregado familiar.

e) A falta de pagamento da mensalidade dentro do pra-
zo estipulado leva à suspensão da frequência a criança, e, 
em situações reincidentes, poderá conduzir à sua saída e à 
anulação do contrato por incumprimento do regulamento.

CLAUSULA VI - Condições de alteração, cessação e rescisão 
do contrato

a) A suspensão ou rescisão do contrato de prestação 
de serviços pode ter origem na não adaptação da criança, 
insatisfação face à qualidade dos serviços prestados, por 
motivos de mudança de residência, ou outros, desde que 
comunicados com a antecedência necessária, e aceites pela 
Direção do CSPJ.

b) A falta de pagamento da comparticipação familiar a 
que está obrigado, por um período superior a sessenta dias, 
confere ao 1º outorgante o direito de rescindir o presen-
te contrato, e de exigir os créditos em falta. A rescisão do 
contrato poderá ser efetuada de acordo com as regras esta-
belecidas no regulamento interno, bem como no incumpri-
mento reiterado das cláusulas contratuais

CLÁUSULA VII - Vigência do Contrato
O presente contrato produzirá efeitos durante o ano 

letivo de 2015/2016, que está compreendido entre 01 de 
Setembro de 2015 a 31 de agosto de 2016.

CLÁUSULA VIII - Foro Competente
Em caso de conflito o foro competente é o tribunal ju-

dicial da comarca de Porto de Mós, renunciado desde já 
ambas as partes a qualquer outro. 

CLÁUSULA IX - Disposições Finais
O presente contrato é celebrado por escrito, em dois 

exemplares, devidamente assinados e rubricados, sendo 
um exemplar para o 1.º outorgante, e outro para o 2.º ou-
torgante, nos termos da legislação em vigor.

Em tudo o que o presente contrato for omisso, aplica-se 
o disposto na legislação e normativos em vigor, bem como 
no Regulamento Interno do 1.º outorgante, que aqui se dá 
por reproduzido.

Juncal, _____/_____/_____
O 1º Outorgante,
O 2º Outorgante, 

Regulamento interno da resposta social 
Pré-escolar

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º - Âmbito de aplicação
O presente Regulamento Interno define as condições e 

normas gerais que orientam o funcionamento da resposta 
social de pré-escolar, do Centro Social Paroquial do Jun-
cal, em funcionamento na Rua dos Olivais, 14, 2480-377 
Juncal, concelho de Porto de Mós, através de acordo de 
cooperação celebrado com o Instituto da Segurança Social 
(ISS) - Centro Distrital de Leiria, em 01 setembro de 2000.

Artigo 2º - Legislação aplicável
A educação pré-escolar rege-se pelo Despacho Norma-

tivo n.º 75/92, de 23 de abril, pela Lei Quadro 5/97, de 10 
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de fevereiro, pelo D.L. 147/97, de 11 de junho, Despacho 
Conjunto 300/97, de 9 de setembro, decreto Lei 241/2001, 
de 30 agosto, Decreto lei 64/2007, de 14 março, e demais 
legislação aplicável.   

Para a operacionalização da sua atividade pedagógi-
ca, rege-se segundo as orientações do Despacho 5220/97, 
de 4 Agosto (orientações curriculares), pela Circular 17/
DSDC/DEPEB/2007 (gestão do currículo na educação 
pré-escolar), pela Circular 4 /DGIDC/DSDC/2011 (ava-
liação da educação pré-escolar), pelas metas de apren-
dizagem para o pré-escolar, e pelo Manual DQP (de-
senvolvendo a qualidade em parcerias - DGIDC – Min. 
Educação), bem como outros referenciais existentes ou 
orientações que venham a ser emanadas pelo Ministério 
da Educação.

Como Instituição da Igreja e da Paróquia, o Centro 
Social Paroquial do Juncal, doravante designada CSPJ, 
orienta-se ainda segundo os princípios da Igreja Cató-
lica e da Doutrina Social da Igreja (artº 1º e 15º dos 
Estatutos).

São órgãos representativos do CSPJ, nos termos pre-
vistos nos seus Estatutos, a Direção e o Conselho Fiscal.

Artigo 3º - Objetivos do regulamento interno
O presente Regulamento Interno visa:
a) Promover o respeito pelos direitos das crianças e de-

mais interessados;
b) Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras 

de funcionamento do pré-escolar;
c) Promover a participação ativa das crianças e seus re-

presentantes legais ao nível da resposta social.

Artigo 4º - Objetivos do pré-escolar e serviços prestados
A resposta social Pré-Escolar é a primeira etapa da edu-

cação básica no processo de educação ao longo da vida, 
sendo complementar da ação social da família, com a qual 
deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo a forma-
ção e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em 
vista a sua plena inserção na sociedade como ser autóno-
mo, livre e solidário.

São objetivos da educação pré-escolar:
a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da 

criança com base em experiências de vida democrática 
numa perspetiva de educação para a cidadania;

b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais 
diversos, no respeito pela pluralidade das culturas, favo-
recendo uma progressiva consciência do seu papel como 
membro da sociedade;

c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no 
acesso à escola e para o sucesso da aprendizagem;

d) Estimular o desenvolvimento global de cada criança, 
no respeito pelas suas características individuais, incutindo 
comportamentos que favoreçam aprendizagens significati-
vas e diversificadas;

 e) Desenvolver a expressão e a comunicação através da 
utilização de linguagens múltiplas como meios de relação, 
de informação, de sensibilização estética e de compreensão 
do mundo;

f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
g) Proporcionar a cada criança condições de bem-estar 

e de segurança, designadamente no âmbito da saúde indi-
vidual e coletiva;

h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiên-
cias e precocidades, promovendo a melhor orientação e 
encaminhamento da criança;

i) Incentivar a participação das famílias no processo 
educativo e estabelecer relações de efetiva colaboração 
com a comunidade.

A resposta social Pré-Escolar do CSPJ tem capacidade 
para acolher 50 crianças de ambos os sexos, com idades 
compreendidas entre os 3 anos e 6 anos, dividida através 
dos seguintes serviços: 

1- Componente letiva – atividades pedagógicas 
2- Componente não letiva – atividades socioeducativas 
1- Componente letiva – Atividades pedagógicas de-

senvolvidas pelo educador
A programação das atividades será adaptada à realida-

de sócio – cultural do meio, proporcionando às crianças 
um largo leque de experiências estimulantes, bem como a 
continuidade e a intencionalidade educativa, pressupostos 
da Educação Pré-Escolar.

As atividades prosseguidas diariamente na resposta 
social de Pré-Escolar têm em conta as características es-
pecíficas das crianças, partindo sempre do que já sabem, 
assegurando deste modo a necessária progressão e diferen-
ciação das situações de aprendizagem.

As atividades propostas devem assentar no desejo de 
criar, explorar e transformar, que significa aprender a fazer, 
aprender a pensar e aprender a compreender;

O desenvolvimento destas atividades deve basear-se 
num Projeto Curricular de Sala, que integra o trabalho com 
as crianças, tendo em conta uma participação democrática 
na vida em grupo, e com os Encarregados de Educação, em 
ordem a assegurar uma complementaridade social através 
de reuniões periódicas, contactos individuais frequentes, 
incentivo à participação ativa, e interação Família/Respos-
ta Social Pré-Escolar.

2 – Componente não letiva – atividades socioeduca-
tivas 

As atividades da componente não letiva têm como 
grande objetivo a ocupação das crianças em atividades 
lúdicas e na concretização das rotinas, fora do horário da 
componente letiva, e compatibilizados com o horário dos 
pais e a necessidade de apoio aos mesmos no acolhimento 
e guarda das suas crianças.

CAPÍTULO I
PROCESSO DE CANDIDATURA

Artigo nº 5 - Condições de candidatura
1. São condições de candidatura nesta resposta social:
a) Ter idade compreendida entre os três e os cinco anos 

de idade.
b) Ter sido promovida a candidatura com o cumprimen-

to das formalidades previstas no presente regulamento.
c) Ter o programa de vacinação cumprido, de acordo 

com a idade.
d) Que os representantes legais aceitem o cumprimento 

do Regulamento Interno.
2. Aquando da candidatura de novos clientes, será rea-

lizada com o responsável da qualidade, uma visita guiada 
às instalações do pré-escolar do CSPJ, para que os candi-
datos/representantes possam aferir da adequação às suas 
necessidades.
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Artigo nº 6 - Critérios de priorização
Sempre que a capacidade do estabelecimento não per-

mita a admissão total de crianças inscritas, as admissões 
far-se-ão de acordo com os seguintes critérios de prioridade: 

1. São critérios de priorização na seleção das crianças:
a) Crianças oriundas de agregados de mais fracos re-

cursos económicos;
b) Falta ou incapacidade de um dos pais ou situações de 

risco social para a criança;
c) Crianças que frequentaram no ano anterior o CSPJ;
d)  Crianças com irmãos a frequentar o CSPJ;
e) Crianças com necessidades educativas especiais de 

caráter permanente, de acordo com o artigo 19.º do Decreto 
-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro; 

f) Crianças que completem os cinco anos de idade até 
31 de dezembro; 

g) Crianças que se encontrem no ano anterior ao pri-
meiro ano de escolaridade obrigatória;

h) Pais funcionários na Instituição;
i) Crianças de famílias monoparentais ou famílias nu-

merosas;
j) Crianças filhas de pais estudantes menores, nos termos 

previstos no artigo 4.º da Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto;
2. Cumulativamente, e como forma de desempate em 

situação de igualdade, devem ser observadas as seguintes 
prioridades:

a) Crianças cujos pais ou encarregados de educação re-
sidam, comprovadamente, na área de influência da institui-
ção, ordenadas nos termos previstos na alínea b) do artigo 
24.º do Decreto -Lei n.º 542/79, de 31 de dezembro;

b) Crianças cujos pais ou encarregados de educação de-
senvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente, 
na área de influência da instituição, ordenadas nos termos 
previstos na alínea b) do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 
542/79, de 31 de dezembro.

Artigo nº 7 – Formalização da candidatura
O Processo de candidatura consta de atendimento (re-

ceção do cliente, prestação de informação, receção e análi-
se do pedido de candidatura/renovação), seleção e prioriza-
ção de candidaturas (avaliação dos requisitos, informação 
da decisão), gestão da lista de espera (informação à famí-
lia, retirada da lista de espera, gestão de vagas, arquivo ou 
envio para responsável de admissão).

A criança deverá candidatar-se através do seu repre-
sentante legal, devendo este proceder ao preenchimento de 
uma ficha de candidatura, e entrega de cópia da cédula de 
nascimento, que constituirá parte integrante do processo 
individual da criança.

A aceitação da candidatura para novos clientes não im-
plica qualquer garantia de vaga, para ambas as partes.

As candidaturas decorrem na secretaria, durante todo o 
ano letivo, para novos clientes, desde que a criança já tenha 
nascido, e entre 1 e 31 de maio, no caso de renovação de 
matrículas para crianças que já frequentem a resposta so-
cial. Caso não seja efetuada nestas condições considera-se 
que houve desistência e o lugar será cedido a outra criança.

Artigo nº8 - Lista de espera
1. Sempre que não seja possível a admissão da criança por 

inexistência de vagas, tal é comunicado à família, no momen-
to de inscrição, e a criança passa a integrar a lista de espera.

2. Caso exista lista de espera serão informados da posi-
ção que a candidatura passa a ocupar na referida lista.

3. Quando existe uma vaga é selecionada a criança que 
ocupa o primeiro lugar da lista (de acordo com as idades e 
critérios de priorização) e a família é informada. 

4. a) Caso se mantenha interessado no lugar, procede-se 
à entrevista para admissão. 

b) Se não estiver interessado, o processo será arquivado, 
e será dado lugar à criança colocada na posição seguinte.

CAPÍTULO II
FREQUÊNCIA DO PRÉ-ESCOLAR

Artigo nº 9 – Admissão
1- A admissão das crianças é da responsabilidade da 

Direção da instituição, mediante parecer da direção téc-
nica, em colaboração com os pais ou com quem tenha o 
exercício das responsabilidades parentais.

2- Quando se trate da admissão de crianças com de-
ficiência ou com alterações nas estruturas ou funções do 
corpo, deve ser previamente garantida a colaboração com 
as equipas locais de intervenção precoce na infância.

3- Da decisão de admissão de novos clientes será dado 
conhecimento ao representante legal da criança, que, em 
caso afirmativo, terá dez dias úteis para formalizar a ma-
trícula, que terá um custo, definido anualmente, a liquidar 
juntamente com a primeira mensalidade.

4- Com a formalização da matrícula, deve fazer prova 
das declarações efetuadas, mediante a entrega de cópia dos 
seguintes documentos:

a-) Da criança:
- Cartão do Cidadão;  
- Boletim de vacinas atualizado e/ou relatório médico 

comprovativo da situação clínica da criança, indicando que 
pode frequentar o pré-escolar e que não sofre de doença 
infecto-contagiosa.

b-) Do agregado familiar:
- Cartão do Cidadão de ambos os Pais;
- Comprovativo dos rendimentos (IRS) de todos os ele-

mentos do agregado familiar:
- Nota de liquidação do IRS, ou declaração de não en-

trega nas finanças;
- 2 Últimos recibos de vencimento de ambos os pais;
- Certidão de sentença judicial que regule as responsa-

bilidades parentais (quando aplicável);
- Prova de despesas mensais com transportes públicos, 

ou medicamentos uso continuado / doença crónica (quando 
aplicável);

- Documento comprovativo do valor da renda, ou 
amortização de empréstimo bancário, (quando aplicável);

- Nos casos em que os Pais não entreguem os elemen-
tos acima solicitados, será cobrada a mensalidade máxima, 
e solicitado a assinatura de um termo de responsabilidade 
para o efeito. 

5- Sempre que as vagas existentes não sejam preenchidas 
no início de cada ano letivo, poder-se-á proceder a admissões 
ao longo dele, até fevereiro, desde que não haja manifesto 
inconveniente para o normal funcionamento das salas.

Artigo nº 10 - Acolhimento de novas crianças
1- O acolhimento inicial de cada criança é efetuado pela 

Educadora responsável da sala que a criança irá integrar.
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2- Nos primeiros dias no estabelecimento, o educador 
acolhe a família, facultando informações sobre os proce-
dimentos ao nível do acolhimento diário da criança (local 
onde a família deverá entregar a criança e colocar os ob-
jetos pessoais, a necessidade de informar sobre eventuais 
problemas da criança ocorridos na véspera, entre outros), 
das rotinas, horários e funcionamento da sala.

3- O Educador elabora, em conjunto com a família, no 
prazo de 30 dias após a admissão, uma ficha de avaliação 
diagnóstica, onde constam as principais competências e 
características da criança, e monitorizam a sua adaptação 
inicial.

4- Durante este período deve igualmente ser preenchida 
a lista de bens da criança.

5- Para novos clientes, é elaborado durante estes 30 
dias iniciais um programa de acolhimento e nele devem 
constar as principais observações sobre o comportamento 
e relacionamento da criança com o espaço, com os pares e 
equipa educativa, sendo dado a conhecer à família, através 
de relatório assinado por ambas as partes.

6- O estabelecimento presta apoio às famílias e crianças 
que evidenciem no decurso do acolhimento algumas difi-
culdades de separação e de ingresso no estabelecimento.

Artigo nº11 - Projeto curricular da sala
1- Para a prossecução dos objetivos referidos no artigo 

4.º, é elaborado e executado anualmente um projeto curri-
cular de sala que constitui o instrumento de planeamento e 
acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo pré-
-escolar, de acordo com as características das crianças, e de 
acordo com as orientações curriculares e com as metas de 
aprendizagem para a educação pré-escolar.

2- Na elaboração do Projeto Curricular de sala deverá 
ter-se em conta as características do grupo e as necessida-
des das crianças, bem como a adequação ao meio. 

4- Do projeto curricular de sala faz parte:
a) Diagnóstico – (caracterização do grupo, identificação 

de interesses e necessidades, levantamento de recursos). 
b) Fundamentação das opções educativas (tendo em 

conta o diagnóstico efetuado e as grandes opções educati-
vas definidas no projeto educativo)

c) Metodologia e Organização do ambiente educativo 
(do grupo, do espaço, do tempo, da equipa, da instituição).

d) Intenções de trabalho para o ano letivo (opções e 
prioridades curriculares, objetivos/efeitos esperados, es-
tratégias pedagógicas e organizativas previstas das com-
ponentes social e de apoio à família, previsão dos interve-
nientes e definição de papéis. 

e) Previsão de procedimentos de avaliação (dos proces-
sos e dos efeitos, com as crianças, com a equipa, com a 
família e com a comunidade educativa)

f) Relação com a família e outros parceiros educativos
g) Comunicação dos resultados e divulgação da infor-

mação produzida
h) Planificação das atividades
i) Monitorização e avaliação do projeto curricular de 

sala (o educador deverá rever e avaliar trimestralmente 
o projeto, de forma a que essa avaliação seja suporte do 
planeamento. No final do ano letivo deverá elaborar um 
Relatório.

j) Avaliação final
l) Perspetivas para o ano letivo seguinte

Artigo nº12 - Plano individual da criança
Até 60 dias após a admissão da criança no pré-escolar, 

o educador elabora um plano individual (PI) de cada crian-
ça, tendo como base as expectativas da família e as compe-
tências, potencialidades e necessidades da criança descritas 
na ficha de avaliação diagnóstica. De acordo com a infor-
mação recolhida, o Educador estabelece quais os objetivos 
de intervenção com a criança, em função da sua faixa etá-
ria. O PI é avaliado com a família, sendo que a avaliação 
das crianças traduz-se por referir quais as competências 
adquiridas ou não adquiridas, e o reforço de competências. 

Artigo 13º - Processo individual da criança
1- O pré-escolar deve organizar um processo individual 

de cada criança, do qual constem, designadamente:
a) Ficha de inscrição/renovação de matrícula;
b) Critérios de admissão aplicados;
c) Exemplar do contrato de prestação de serviços;
d) Exemplar da apólice de seguro escolar;
e) Horário habitual de permanência da criança no pré-

-escolar;
f) Identificação, endereço e telefone da pessoa a 

contactar em caso de necessidade;
g) Relação de pessoas autorizadas a quem pode ser en-

tregue a criança, devidamente assinada pelos pais ou por 
quem exerça as responsabilidades parentais;

h) Identificação e contacto do médico assistente;
i) Declaração médica comprovativa do estado de saúde 

da criança e outras informações tais como dieta, medicação 
e alergias;

j) Comprovação da situação das vacinas e grupo san-
guíneo;

l) Informação sobre a situação sociofamiliar;
m) Registo de períodos de ausência, bem como de ocor-

rência de situações anómalas e outros considerados neces-
sários;

n) Registo da data e motivo da cessação ou rescisão do 
contrato de prestação de serviços.

o) Outros elementos considerados relevantes.
2- O processo individual é composto por uma parte 

administrativa que inclui documentos de natureza fiscal 
e outros referentes a admissão da criança e renovação de 
matrícula, e por uma parte pedagógica, que inclui a carac-
terização da criança e seu agregado familiar, das informa-
ções por ela prestadas e ainda os registos das observações 
relacionados com as etapas de desenvolvimento da criança 
e competências adquiridas.

3-  O processo é de acesso restrito e deve ser permanen-
temente atualizado, assegurando o pré-escolar o seu arqui-
vo em conformidade com a legislação vigente.

4- O processo individual da criança pode, quando so-
licitado, ser consultado pelos pais ou por quem exerça as 
responsabilidades parentais.

 
CAPÍTULO III

REGRAS DE FUNCIONAMENTO

Artigo nº 14 - Horário e funcionamento
1. Disposições gerais:
a) O pré-escolar do CSPJ funciona de segunda a sexta-

feira, das 7:15h às 18:45h, encerrando para férias e manu-
tenção na segunda quinzena de agosto, no feriado munici-
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pal (29 junho), nas vésperas de Natal e de Ano Novo, e nos 
feriados estabelecidos por lei.

b) A receção das crianças ocorre nas salas de acolhi-
mento até às 9h, altura em que serão encaminhadas à sua 
sala, para início das atividades pedagógicas. A entrada das 
crianças nas salas deve suceder até às 9h30, em casos ex-
cecionais antecipadamente justificados, de forma a não in-
viabilizar o trabalho nas salas e do serviço de alimentação. 
Após este horário, e de forma a salvaguardar o que está 
descrito acima, a entrega das crianças na sala é feita pelo 
colaborador da secretaria.

c) A receção/entrega das crianças que beneficiem 
de transporte da instituição, subentender-se-á efetuada 
aquando da entrega ao colaborador, pelos seus Pais/Encar-
regados de Educação ou por quem este autorizar por escri-
to, no local pré estabelecido para a paragem de receção.

d) Com a finalidade de não alterar o ritmo seguido em 
cada sala, a entrada deverá processar-se até às 9:30 e a saí-
da após as 16.30 horas.

e) A não observância do horário de entrada confere à 
instituição o direito de recusar a entrada da criança, que 
não traga justificação válida;

f) Não é permitido, em caso algum, a permanência das 
crianças no estabelecimento para além das 18:45 horas;

g) No caso de não cumprimento do estipulado na alínea 
anterior, a permanência abusiva (registada pela funcionária 
em impresso próprio) poderá obrigar ao pagamento da taxa 
de horário extra no valor de 2,50€/15 minutos, podendo, 
em caso de manifesta reincidência, levar à suspensão da 
frequência da criança;

h) A recolha das crianças só poderá ser feita pelos pais, 
encarregados de educação ou pessoas autorizadas pelos 
mesmos, mediante devida autorização que consta no pro-
cesso individual da criança. 

i) As salas estão equipadas com telefone direto, para 
que, caso haja necessidade de contactar telefonicamente as 
Educadoras, o fazer de forma mais célere. 

j) A receção e a entrega da criança são momentos de-
terminantes da forma como se processa a sua estadia no 
pré-escolar. De forma a não interferir com o trabalho nas 
salas e apoio às crianças, pedimos aos pais e familiares 
que, aquando da entrega/recolha da criança, permaneçam 
o tempo necessário para que sejam transmitidos os factos 
que possam ter reflexos no comportamento ou bem-estar 
da criança. 

l) Quando se processa a entrega ou recolha das crian-
ças, o Pai/encarregado educação deverá proceder à assina-
tura da folha de registo de entrada e saída, com indicação 
da hora e do grau de parentesco.

m) Sempre que haja dúvidas sobre a identidade e au-
torização de quem vem buscar a criança, os funcionários 
não devem proceder à entrega sem confirmar com um dos 
progenitores. 

n) Na impossibilidade de esclarecer esta situação junto 
dos pais, poderá a Instituição solicitar a presença de forças 
policiais, afim de proceder de forma a não lesar a criança 
ou a Instituição.

o) Nos casos em que, por deliberação do Tribunal ou da 
Comissão de Proteção de Menores, a criança receba visitas 
de um familiar na Instituição, estas realizar-se-ão em dia 
e horário a acordar entre a família, o diretor técnico e a 
educadora responsável pela criança, de modo a não inter-

ferir com o bem-estar da criança e não perturbar o regular 
funcionamento da Instituição.

p) Por questões de segurança, as portas de entrada do 
edifício devem ser mantidas fechadas.

q) Os pais deverão utilizar a chave magnética de acesso 
da porta principal, fornecida no início do ano letivo, que 
regista, identifica e facilita a entrada no recinto do CSPJ. 

r) Por questões de higiene e saúde, a entrada dentro das 
salas está condicionada à prévia autorização da educadora. 

2. Faltas
Todas as faltas de comparência das crianças devem ser 

comunicadas ao CSPJ com antecedência, quando previsí-
vel, ou no imediato, em todas as outras situações.

a) As faltas de comparência não justificadas, superiores 
a 30 dias consecutivos determinam o cancelamento da res-
petiva matrícula.

b) Consideram-se faltas justificadas aquelas que apre-
sentem comprovativo das mesmas, nomeadamente por 
motivos de doença, acidente, férias ou outras situações 
acordadas com a instituição.

c) As faltas por períodos superiores a 15 dias não inter-
polados, por motivo de doença ou férias, conferem descon-
to de 25% na mensalidade do mês seguinte.

d) Em caso de desistência, os pais obrigam-se a avisar o 
CSPJ, por escrito, com um mês de antecedência em relação 
à data da saída de criança, nos termos do contrato de pres-
tação de serviços assinado entre ambas as partes. 

e) Não o fazendo, são responsáveis pelo pagamento das 
mensalidades em curso, podendo as mesmas, em última 
instância, ser exigidas com recurso à via judicial.

3.Participação dos Pais
a) Os Pais/Encarregados de Educação devem facultar 

todas as informações consideradas pertinentes para o de-
senvolvimento harmonioso dos seus educandos;

b) O atendimento aos Pais/Encarregados de Educação 
tem lugar mensalmente, às segundas segundas feiras entre 
as 17h e as 18h. Sempre que este horário não seja compa-
tível, será efetuado em outra data com marcação prévia em 
horário a combinar.

c) No ato de admissão das crianças o Regulamento In-
terno será disponibilizado para consulta dos Pais/Encarre-
gados de Educação.

d) Cada criança tem consigo uma caderneta individual 
ondem devem ser registados os recados entre a Instituição 
e a família. As mochilas deverão ser verificadas todos os 
dias, de forma a tomarem conhecimento de eventuais co-
municações / informações;

e) Os Pais/Encarregados de Educação deverão cumprir 
os horários estabelecidos e sempre que haja necessidade 
de proceder a qualquer alteração a Instituição deverá ser 
informada;

f) Os Pais/Encarregados de Educação deverão assegu-
rar a higiene e o asseio matinais, bem como o pequeno-al-
moço;

g) A Instituição deverá ser informada sempre que sur-
ja qualquer alteração de comportamento ou sintomas de 
doença;

h) São da responsabilidade dos Pais/Encarregados de 
Educação os cuidados de saúde devidos à criança, tais 
como consultas de rotina/vacinação e outras situações de 
doença;

i) Os Pais/Encarregados de Educação poderão perma-
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necer nas festas de aniversário, que se realizarem no horá-
rio das 15:30h às 16:00h. As festas de aniversário só serão 
realizadas nas instalações do CSPJ. Apenas são permitidas 
bebidas não alcoólicas sem gás e bolos sem cremes;

j) Sempre que a criança revele comportamentos consi-
derados preocupantes por parte dos Técnicos, os Pais/En-
carregados de Educação devem envolver-se e corresponsa-
bilizarem-se na resolução dos mesmos;

l) Não é permitido às crianças trazerem guloseimas, tais 
como chupa-chupas, pastilhas elásticas, rebuçados, gomas 
e outros, excetuando nos dias festivos; 

m) Os Pais/Encarregados de Educação apenas poderão 
visitar as salas de atividades, na companhia do responsável 
da sala;

n) É dever do Pai/Encarregado de Educação informar 
nos Serviços Administrativos todas as alterações que se ve-
rifiquem relativas a residência, telefone, médico de família, 
alteração do agregado familiar, rendimentos e outros dados 
pessoais relevantes. 

o) As famílias/representantes legais das crianças obri-
gam-se a participar ativamente no processo educativo do 
seu educando, e a colaborar com o CSPJ nas atividades 
para as quais venham a ser solicitados.

CAPITULO IV
FORMAS DE FINANCIAMENTO

A resposta social Pré-escolar do CSPJ é financiada pelo 
Instituto da Segurança Social e pelo Ministério da Educa-
ção, através de acordo de cooperação com a Segurança So-
cial, sendo que a restante comparticipação familiar difere 
de acordo com os rendimentos do agregado familiar. 

Artigo 15º - Comparticipação familiar
1. As comparticipações familiares referentes ao Pré-es-

colar, regem-se pelas orientações constantes no despacho 
conjunto 300/97, de 9 setembro, que define as normas que 
regulam a comparticipação dos Pais e Encarregados de 
Educação no custo das componentes não educativas dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar.

2. A comparticipação familiar, devida doze meses, 
com redução de 20% no mês de Agosto pelo encerramento 
anual do CSPJ, é determinada de forma proporcional ao 
rendimento do agregado familiar, calculada com base nos 
seguintes escalões de rendimento “per capita“, indexados à 
remuneração mínima mensal (RMM): 

3. A comparticipação familiar é determinada pela apli-
cação de uma percentagem sobre o rendimento “ per capita 
“ do agregado familiar, conforme o quadro seguinte:

Equipamento
Escalões de rendimento

1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º
Pré-escolar Com-

ponente Letiva 15% 22,5% 27,5% 30% 32,5% 35%
Pré-escolar com 
componente não 

letiva
30% 35% 42,5% 45% 50% 52,5%

Escalão
30% 
RMM

30% a 
50%
RMM

50% a 
70%
RMM

70% a 
100% 
RMM

100% a 
150% 
RMM

Mais 
150% 
RMM

4. Cálculo do Rendimento Familiar
4.1. O cálculo do rendimento per capita do agregado 

familiar é realizado de acordo com a seguinte fórmula:

R = RF- D
        N 
sendo que:
4.2 O rendimento mensal ilíquido do agregado familiar 

é o duodécimo da soma dos rendimentos anualmente au-
feridos por cada um dos seus elementos, nomeadamente, 
remunerações ilíquidas, pensões de invalidez, de velhice ou 
de sobrevivência, de alimentos e de outros rendimentos que 
se apresentam com caráter de regularidade, tais como sub-
sídios de desemprego, rendimento social de inserção, etc.

4.3. Consideram-se despesas fixas:
a) O valor das taxas e impostos necessários à formação 

do rendimento líquido, designadamente, do imposto sobre 
o rendimento e da taxa social única;

b) O valor da renda de casa ou de prestação mensal 
devida pela aquisição de habitação própria e permanente; 

c) Os encargos médios mensais com transportes públi-
cos, comprovados.

d) As despesas com medicamentos de uso continuado 
em caso de doença crónica.

4.4. Será estabelecido um limite máximo das despesas 
mensais fixas a que se referem as alíneas b) a d) do número 
anterior, que corresponde a 12 x SMN. 

5. Prova de rendimentos e despesas
A prova dos rendimentos declarados será feita median-

te a apresentação de documentos comprovativos adequa-
dos e credíveis, designadamente de natureza fiscal (IRS e 
outros).

a) Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das de-
clarações de rendimento apresentadas poderão ser realiza-
das pelo CSPJ as diligências complementares que se con-
siderem mais adequadas ao apuramento real das situações, 
podendo a Instituição determinar a comparticipação men-
sal de acordo com os rendimentos presumidos, bem como 
ponderar outros critérios, com base na análise de documen-
tos e/ou do conhecimento do nível social das famílias.

b) Caso sejam detetadas falsas declarações, o CSPJ re-
serva-se no direito de suspender ou anular a matrícula. 

c) A prova das despesas referidas deverá ser feita me-
diante a apresentação de documentos comprovativos dos 
últimos três meses.

d) Prova das despesas relativas à renda ou aquisição 
de habitação própria e permanente será feita mediante 
apresentação dos documentos comprovativos dos últimos 
3 meses e/ou de Declaração Bancária em que conste essa 
menção.

e) Na eventualidade de recusa de apresentação de Pro-
va de Rendimentos, os pais devem assinar uma declaração 
em como se comprometem a pagar o escalão máximo (ou a 
mensalidade que lhes for atribuída pela Direção do Centro 
Social Paroquial do Juncal).

Outras considerações: 
1. No ato da admissão e/ou renovação da matrícula, 

será cobrado aos Pais um valor para custos adicionais com 
os processos dos utentes, nomeadamente seguro de aciden-
tes pessoais, impressos e processo administrativo, definido 
e atualizado anualmente pela Direção. 

2. A mensalidade de agosto, paga ao longo do ano, diz 
respeito aos quinze dias do mês de agosto em que a creche 
está aberta e à renovação de matrícula do ano letivo seguin-
te, podendo apenas ser ressarcida a percentagem corres-
pondente aos dias de ausência da criança.
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3. A revisão das tabelas de comparticipações familia-
res para o ano letivo seguinte será feita anualmente, até ao 
mês de julho, de acordo com as provas de rendimentos en-
tregues no ato da admissão/renovação da matrícula, sendo 
comunicada aos Pais /Encarregados de educação até final 
do ano letivo. 

4. Não será permitido o ingresso no início de cada ano 
letivo, às crianças cujas comparticipações não tenham sido 
estipuladas por falta de elementos ou provas de rendimen-
tos e despesas.

5. a) Sempre que se verifiquem atrasos superiores a 60 
dias no pagamento das comparticipações, a frequência da 
criança na Instituição poderá ser suspensa até à regulariza-
ção da situação.

b) As situações que sejam entretanto regularizadas pos-
sibilitam a readmissão da criança.

6. Todos os débitos serão exigidos pelo CSPJ através de 
pagamento voluntário ou coercivo.

7. O valor da comparticipação familiar máxima nunca 
ultrapassa o custo médio real da criança. 

8. Os pagamentos devem ser feitos preferencialmente 
por transferência bancária, até ao dia 8 de cada mês. Sendo 
feitos por cheque, este deve ser endossado ao CSPJ. Paga-
mentos em dinheiro só diretamente na secretaria, não sen-
do aceite dinheiro enviado pelas crianças ou por terceiros. 

9. A tabela de comparticipações familiares referida no 
n.º 3, deste capítulo, faz parte integrante deste regulamento 
e é renovável anualmente.

10. Todas as outras atividades prestadas pelo CSPJ com 
caráter facultativo, não estão incluídas na mensalidade, e 
são passíveis de acréscimo à mensalidade fixada, com va-
lor a definir e publicar anualmente pela Direção. 

Na mensalidade não estão incluídos os custos com:
- Serviço de Transporte; 
- Visitas de Estudo, Praia;
- Ateliers temáticos (atividades de expressão motora, 

informática, dança, ballet, atividades de expressão musical, 
adaptação ao meio aquático, línguas estrangeiras, etc..); 

- Outros materiais e atividades que venham a ser de-
senvolvidas.

CAPITULO V
CUIDADOS PESSOAIS

Artigo 16º - Cuidados de higiene
a) Para frequentar o pré-escolar, a criança deverá estar 

de boa saúde e de higiene cuidada. Caso não se verifique 
uma adequada higiene, ou parasitas na cabeça, em situa-
ções repetidas, poderá o CSPJ suspender a sua integração 
até que se verifique a desparasitação, de modo a não com-
prometer a segurança e higiene das restantes crianças.

b) Por razões de segurança e preservação do estado de 
saúde de todas as crianças, serão afastadas temporariamen-
te da Instituição as crianças portadoras (ou com suspeita de 
serem portadoras) de doenças infetocontagioso, constituin-
do dever dos pais e encarregados de educação comunicar 
qualquer alteração do estado de saúde dos seus educandos.

c) O regresso das crianças que tenham apresentado a 
situação descrita no número anterior só poderá processar-
se mediante a apresentação de declaração médica compro-
vando o seu restabelecimento e a inexistência de qualquer 
risco de contágio.

d) Reserva-se desde já o direito de recusar a receção 
de crianças que apresentem sintomas evidentes de doença 
e/ou de outros comportamentos, que ponham em causa o 
bem-estar e a saúde das outras crianças e dos colaborado-
res da instituição. 

e) Para higiene das crianças deve ser utilizado o bibe, 
fornecido pela Instituição.

Artigo 17º Cuidados de saúde
a-) A deteção de situações de doença durante a esta-

dia da criança na Instituição, dará lugar a comunicação aos 
pais, devendo estes, caso a isso sejam solicitados, acorrer 
de imediato à Instituição a fim de efetuarem as diligências 
que se considerarem necessárias ao rápido encaminhamen-
to da criança, e ao afastamento das restantes.

b-) Em caso de queda, acidente ou situação análoga a 
criança será encaminhada por uma funcionária da Institui-
ção à Unidade de Saúde da área geográfica, e a família será 
de imediato avisada. 

c-) De forma a garantir o acompanhamento da criança, 
a família deverá comparecer na referida Unidade de Saúde. 

d-) Em casos de febre ou indisposição da criança, e até 
à chegada dos pais, a instituição poderá administrar um 
analgésico/antipirético, desde que tenha obtido o consen-
timento dos pais. 

e-) A administração de quaisquer medicamentos às 
crianças impõe aos pais a obrigação de fazerem entrega do 
mesmo à Educadora, juntamente com a prescrição médica 
e o termo de responsabilidade devidamente preenchido e 
assinado pelo Encarregado de educação.

f-) As rotinas da criança implicam a ida à casa de banho 
antes e depois das refeições.

g-) As crianças do pré-escolar, até aos 4 anos, repousam 
habitualmente, para sesta depois do almoço, entre as 13h e 
as 15h, nos espaços preparados para o efeito, sob vigilância 
de pessoal do CSPJ.

h-) Caso se detetem indícios que levantem suspeita 
de maus-tratos sobre as crianças, o Educador de Infância 
responsável pedirá explicações aos Pais/Encarregados de 
Educação sobre a origem das marcas físicas ou psíquicas;

i-) Sempre que as explicações solicitadas no ponto ante-
rior não sejam convincentes ou as lesões se reiterem, o Edu-
cador de Infância responsável comunicará ao Técnico de Ser-
viço Social da Instituição que denunciará o facto na Comis-
são de Proteção de Crianças e Jovens da área de residência. 

CAPITULO VI
NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Artigo nº 18 – Refeições
1. Sempre que a criança falte, ou não almoce na Insti-

tuição, os Pais/Encarregados de Educação devem avisar a 
Instituição até às 09h30 desse mesmo dia.

2. Durante a permanência da criança na Instituição ser-
lhe-á fornecido o almoço e o lanche, de acordo com as suas 
necessidades, e conforme o horário estipulado:

Faixa etária
Refeições

Almoço Lanche
3, 4, 5 anos 12h 15:30h

3. Poderá, em casos excecionais ser fornecido um re-
forço alimentar.
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4. As refeições serão previamente programadas e confe-
cionadas em conformidade com as necessidades alimenta-
res das crianças, e a legislação em vigor, promovendo a au-
tonomia das crianças e a satisfação das suas necessidades.

5. As ementas são afixadas no hall de entrada da Insti-
tuição, junto aos serviços administrativos, de forma a se-
rem consultadas pelos pais ou responsáveis. 

A existência de dietas específicas terá lugar em caso de 
prescrição médica.

6. As crianças não deverão trazer quaisquer alimen-
tos, exceto se indicados e devidamente acompanhados por 
prescrição médica.

CAPITULO VII
ATIVIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS

Artigo 19º - Outras responsabilidades da família
É da responsabilidade da família produtos e serviços 

não contemplados no presente regulamento, que se mos-
trem necessários ao bem-estar e necessidades do seu edu-
cando, nomeadamente cremes e produtos de higiene para 
tratamentos dermatológicos, entre outros.

Artigo nº20 - Passeios ou deslocações
1. Anualmente prevê-se a realização de várias saídas ao 

exterior organizadas de acordo com os seguintes critérios:
a-) visitas de estudo – integradas nos projetos curricu-

lares de sala
b-) passeios dentro da localidade ou arredores – inte-

grados no projeto educativo da instituição
c-) passeio de fim de ano – em destino a definir no iní-

cio de cada ano letivo de acordo com o grupo etário a que 
se destina.

2. As saídas/ passeios efetuados dentro da localidade 
são autorizados pelos Encarregados de Educação no início 
de cada ano letivo mediante o preenchimento de impresso 
específico. 

3. Os vários passeios a realizar ao longo do ano letivo 
são comunicados por escrito aos Encarregados de Educa-
ção com 5 dias de antecedência e carecem de autorização 
expressa.

4. O transporte é efetuado pelos veículos da instituição 
ou por outra viatura e podem ou não requerer o pagamento 
integral ou parcial do custo pelos encarregados de educa-
ção, consoante a situação específica de cada deslocação.

Artigo nº 21 – Transportes
1- Consoante a capacidade dos meios de transporte à 

disposição do CSPJ, serão os mesmos atribuídos às crian-
ças de acordo com os seguintes critérios:

a) Crianças cuja condição económico-social, não lhes 
permite dispor de meio de transporte para se deslocar, des-
de que a residência ou local de receção se situe na área de 
intervenção do transporte do CSPJ; 

b) Às restantes crianças por ordem de chegada do pedi-
do de transporte.

2- Todas as crianças que beneficiem dos meios de trans-
porte, devem respeitar as regras de utilização do mesmo, 
bem como o horário de funcionamento, sob pena de lhes 
ser retirado esse benefício.

3- Todo e qualquer utilizador dos meios de transporte 
da Instituição deve:

a) Entrar, permanecer e sair ordeiramente dos mesmos;
b) Usar corretamente os cintos de segurança;
c) Evitar comportamentos que ponham em causa a boa 

condução. Caso o comportamento da criança ponha em 
causa a atenção do condutor, os Pais/Encarregados de Edu-
cação poderão ser responsabilizados;

d) Respeitar sempre as recomendações do Motorista e 
da ajudante, quando aplicável.

4- O valor a pagar pelo serviço de transportes consta na 
tabela afixada no placard junto à secretaria, é incluído no 
recibo mensal, e é atualizado regularmente pela Direção, 
que dará conhecimento prévio aos seus utilizadores.

Artigo nº 22 - Quadro de pessoal e direção técnica
1. O quadro de pessoal desta resposta social encontra-

se afixado no hall de entrada da instituição, contendo a in-
dicação do número de recursos humanos (direção técnica, 
equipa técnica, pessoal auxiliar e voluntários), formação 
e conteúdo funcional, definido de acordo com as normas 
legais em vigor.

2. A Direção técnica desta resposta social compete a 
um técnico, sob dependência e supervisão da Direção, cujo 
nome, formação e conteúdo funcional se encontra afixado 
no hall de entrada da Instituição.

Artigo nº 23 - Captação de imagens e informatização de dados
a) A participação das crianças em atividades pedagógi-

cas promovida pelo CSPJ poderá ser alvo de publicitação 
em Jornais da Instituição, na internet, em CD de imagens 
ou outras formas de divulgação do CSPJ, como forma de 
interação com a família e a comunidade, procurando sem-
pre a salvaguarda da integridade da criança, dos seus inte-
resses e disposições legais. 

b) Como meio de segurança, encontram-se instaladas 
câmaras de vigilância nos espaços exteriores e nas zonas 
de entrada do edifício, de acordo com a legislação em vi-
gor, e salvaguardando a integridade dos clientes.

c) Os dados pessoais recolhidos junto da família são 
alvo de tratamento informático e constam numa base de 
dados, de forma a que os serviços administrativos possam 
tratar de forma eficaz toda a documentação relativa aos 
clientes. O acesso é restrito a pessoal do CSPJ autorizado 
para o efeito, e os mesmos não são divulgados nem trans-
mitidos para quaisquer outras entidades ou fins, garantindo 
a confidencialidade dos mesmos, de acordo com as normas 
legais aplicáveis. 

CAPÍTULO VIII
DIREITOS E DEVERES

Artigo nº 24 - Direitos das crianças e seus representantes 
legais

São direitos das crianças e seus representantes legais 
ter acesso ao que está contemplado no presente regulamen-
to interno, nomeadamente:

1- Constituem direitos da criança:
a) Todos os constantes da Declaração Universal dos Di-

reitos da Criança;
b) Ter educação em pré-escolar com qualidade;
c) Desenvolver competências sociais, físicas e psico-

lógicas;
d) Ser respeitada e tratada com zelo, carinho e dedicação;
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e) Ser respeitada a sua privacidade, suas incapacidades 
e limitações por parte dos funcionários e de todas as outras 
crianças;

f) Ter alimentação suficiente, com qualidade e de acor-
do com as suas necessidades e com os géneros disponibili-
zados pela Instituição.

2- Os Pais/Encarregados de Educação, nessa qualidade, 
têm os seguintes direitos:

a) Apresentar sugestões que visem o melhor funciona-
mento do CSPJ.

b) Apresentar reclamações e sugestões de melhoria por 
escrito e a receber no prazo máximo de 5 dias uteis a res-
posta à reclamação.

Artigo nº 25 - Deveres das crianças e seus representantes 
legais

1- A criança tem os seguintes deveres, exigíveis de 
acordo com a idade:

a) Zelar pelo material existente;
b) Não criar conflitos, nem mal-estar, de modo a não 

prejudicar o regular funcionamento da Instituição e o bom 
relacionamento entre as crianças;

c) Respeitar as regras de higiene e saúde estabelecidas 
e recomendadas, para interesse da sua saúde e das outras 
crianças;

d) Ter comportamento moral e cívico que não incomo-
de as restantes crianças;

e) Acatar as regras e normas estabelecidas pelo Regula-
mento Interno ou outras nele não previstas, mas aprovadas 
superiormente.

2- Os Pais/Encarregados de Educação, nessa qualidade, 
têm os seguintes deveres:

a) Efetuar o pagamento das mensalidades até ao dia 8 
de cada mês;

b) Vir buscar a criança sempre que o mesmo apresente 
sintomas de doença, logo que contactado pela Instituição;

c) Apresentar declaração médica comprovativa da cura 
completa e/ou da inexistência de qualquer tipo de contágio 
sempre que se verificar doença grave ou contagiosa;

d) Contribuir, dentro das suas possibilidades, para as 
despesas de caráter geral não sistemático, como passeios, 
visitas e outros;

e) Acatar as regras e normas estabelecidas neste Regu-
lamento Interno ou outras aqui não previstas, mas aprova-
das superiormente;

f) Apresentar sugestões, reclamações ou queixas que 
porventura entenda pertinentes.

g) Ter comportamento moral e cívico que não incomo-
de as crianças;

3- Nenhuma criança ou seu Pai/Encarregado de Educa-
ção tem o direito de repreender ou ter comportamento in-
correto para com os colaboradores ou criança que frequen-
te a instituição, sob qualquer pretexto. Os casos em que se 
verifique qualquer deficiência, anomalia ou incorreção de 
qualquer ordem deverão ser comunicados ao Diretor Téc-
nico, que tomará as diligências adequadas para cada caso, 
de acordo com as normas vigentes.

4- Os colaboradores do CSPJ obrigam-se a cumprir as 
regras de sigilo profissional.

Artigo nº 26- Direitos do CSPJ
Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas 

neste Regulamento, o CSPJ tem ainda os seguintes direitos:
a) A lealdade e respeito por parte dos clientes e encarre-

gados de educação ou representantes legais;
b) Exigir o cumprimento do presente Regulamento;
c) Receber as comparticipações mensais e outros paga-

mentos devidos, nos prazos fixados.

Artigo nº 27 - Deveres do CSPJ
Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas 

neste Regulamento, o CSPJ tem ainda os seguintes deve-
res:

a) Garantir a qualidade dos serviços prestados;
b) Garantir a prestação dos cuidados adequados à satis-

fação das necessidades dos clientes;
c) Garantir aos clientes a sua individualidade e priva-

cidade;
d) Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos 

individuais dos clientes;
e) Desenvolver as atividades adequadas de forma a 

contribuir para o bem-estar dos clientes;
f) Possuir livro de reclamações.

Artigo nº 28 - Depósito e guarda de bens das crianças e seus 
representantes 

O CSPJ não se responsabiliza pelo extravio involuntá-
rio de objetos que as crianças possam trazer, nomeadamen-
te, entre outros, dinheiro, telemóveis, anéis, pulseiras, fios, 
brinquedos e próteses visuais, auditivas e outras.

Artigo nº 29 - Interrupção de prestação de serviços
1. A suspensão ou rescisão do contrato de prestação de 

serviços pode ter origem em várias situações:
a) Não adaptação da criança;
b) Insatisfação face à qualidade dos serviços prestados;
c) Mudança de residência;
d) Outras.
2. Sempre que se verifique qualquer das situações pre-

vistas no número anterior, a instituição procede a uma ava-
liação da situação com as diferentes partes envolvidas e 
procura ultrapassar as dificuldades evidenciadas. Caso a 
situação se mantenha, procede-se à rescisão do contrato.

Artigo nº 30 - Contrato de prestação de serviços
1. Nos termos da legislação em vigor, entre o repre-

sentante legal de cada criança e a Instituição representada 
pela Direção será celebrado, por escrito, em duplicado, um 
contrato de prestação de serviços, ficando cada parte com 
um exemplar.

2. Sempre que se verifiquem alterações ao contrato, o 
mesmo é sujeito à contratualização entre as partes e apro-
vação pelas mesmas.

Artigo nº 31 - Cessação de prestação de serviços
A rescisão do contrato poderá ser efetuada de acordo 

com as regras estabelecidas no Regulamento Interno, bem 
como no incumprimento reiterado das cláusulas contra-
tuais.

Artigo nº 32 - Livro de reclamações
Nos termos da legislação em vigor, o pré-escolar possui 

livro de reclamações, que poderá ser solicitado junto do 
Diretor Técnico sempre que justificável.
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CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo nº 33 - Alterações ao regulamento
1.Nos termos do regulamento da legislação em vigor, 

os responsáveis da Instituição deverão informar e contra-
tualizar com os representantes legais das crianças sobre 
quaisquer alterações ao presente regulamento com a an-
tecedência mínima de 30 dias relativamente à data da sua 
entrada em vigor, sem prejuízo do direito á resolução do 
contrato a que a este assiste.

2. As alterações ao regulamento deverão ser comunica-
das ao Instituto da Segurança Social, I.P – Centro Distrital 
de Leiria, entidade competente para o acompanhamento 
técnico da resposta social.

Artigo nº 34 - Integração de lacunas ou situações omissas
Em caso de eventuais lacunas ou situações omissas, as 

mesmas serão resolvidas pela Direção do CSPJ, tendo em 
conta as normas legais em vigor sobre a matéria.

Artigo nº 35 - Foro Competente
Em caso de conflito o foro competente é o tribunal ju-

dicial da comarca de Porto de Mós, renunciado desde já 
ambas as partes a qualquer outro. 

Artigo nº 36 – Validação e entrada em vigor
Aprovado em reunião da Direção do CSPJ em 07 de 

Julho de 2015. O presente regulamento produz efeitos a 
partir de 01 de Setembro de 2015, após a aprovação pelo 
Bispo da Diocese de Leiria Fatima. 

A Direção

Contrato de Prestação de Serviços
(PRÉ-ESCOLAR)

PRIMEIRO OUTORGANTE: 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO JUNCAL, 

adiante designado CSPJ, instituição particular de solidarie-
dade social, registada sob o nº 2/82, de 25/01/1982, no Li-
vro nº1 das Associações de Solidariedade Social (folhas 99 
e verso), contribuinte fiscal nº 501143459, estabelecimento 
de ensino nº 01016863, emitido em 12/12/1991, pelo Mi-
nistério da Educação, com sede na Rua dos Olivais, 14, 
Freguesia do Juncal, Concelho de Porto de Mós, aqui re-
presentada pelo seu Presidente, P. José Marques dos Reis, 

E SEGUNDO OUTORGANTE:
(nome do encarregado de educação), portador do B.I/

CC. n.º (...), NIF n.º (...) residente em (...) na qualidade de 
Encarregado de educação e representante legal do menor 
(...), NIF (...);

Celebra-se o presente contrato de prestação de servi-
ços, nos termos do nº 1154 do Código Civil, e da Norma 
XVI do Despacho Normativo 75/92, de 23/4, o qual se rege 
pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA I – Objeto do contrato
O presente contrato visa regular a prestação de apoio 

social efetuada pelo 1.º outorgante ao 2.º outorgante, no 
âmbito da resposta social de pré-escolar, de acordo com o 
Regulamento Interno da mesma.

CLAUSULA II – Direitos e Obrigações do 1º Outorgante 
1- No que respeita aos direitos do 1º outorgante, o CSPJ 

prende-se com o direito de:
a) Lealdade e respeito por parte dos clientes e encarre-

gados de educação ou representantes legais;
b) Exigir o cumprimento do Regulamento Interno;
c) Receber as comparticipações mensais e outros paga-

mentos devidos, nos prazos fixados.
2- No que concerne às obrigações, o 1º outorgante com-

promete-se com o 2º outorgante a assegurar os seguintes 
serviços:

- Cuidados adequados à satisfação das necessidades das 
crianças;

- Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quan-
titativamente, à idade da criança, sem prejuízo de dietas 
especiais em caso de prescrição médica;

- Cuidados de higiene pessoal;
- Atendimento individualizado, de acordo com as capa-

cidades e competências das crianças;
- Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade, em 

função da idade e necessidades específicas;
- Disponibilização de informação à família, sobre o 

funcionamento da creche e desenvolvimento da criança;
- Demais direitos e deveres contemplados no regula-

mento interno da resposta social pré-escolar.

CLAUSULA III – Direitos e Obrigações do 2º Outorgante
1- No âmbito do presente contrato constituem direitos 

do 2.º outorgante:
a) Apresentar sugestões que visem o melhor funciona-

mento do CSPJ.
b) Apresentar reclamações e sugestões por escrito e a 

receber no prazo máximo de 5 dias úteis a resposta à re-
clamação;

2- No âmbito do mesmo, constituem obrigações do 2.º 
outorgante:

a) Cumprir os horários da instituição;
b) Informar nos serviços administrativos sobre altera-

ções no agregado familiar; 
c) Dever de facultar todas as informações pertinentes 

sobre o desenvolvimento das crianças, bem como informar 
sobre alterações pontuais que possam existir;

d) Apresentar declaração médica comprovativa de cura 
ou inexistência de contágio em caso de doença grave ou 
contagiosa;

e) Assegurar os cuidados de higiene, alimentação e saú-
de das crianças;

f) Facultar produtos e serviços necessários ao bem-es-
tar e necessidades das crianças não fornecidos pelo CSPJ 
(cremes, produtos de higiene);

g) Contribuir para despesas de carácter geral não sis-
temático;

h) Acatar as regras e normas estabelecidas pela instituição;
O 2º outorgante compromete-se a participar ativamente 

no processo educativo do seu educando, e a colaborar com 
o 1º outorgante nas atividades para as quais venha a ser 
solicitado.

CLAUSULA IV – Local e horário de prestação de serviço 
1- O serviço é prestado nas instalações do primeiro ou-

torgante, na sua sede, sita em rua dos Olivais nº14, 2480 
Juncal, Porto de Mós. 
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2- A resposta social de pré-escolar funciona de 2º a 6º 
feira das 7:15h às 18:45h, encerrando para férias e manu-
tenção na segunda quinzena do mês de Agosto, no feriado 
municipal (29 de Junho), nas vésperas de Natal e de Ano 
Novo e nos feriados estabelecidos por lei. 

CLAUSULA V – Comparticipação Financeira 
1. O 2º outorgante compromete-se a pagar mensalmen-

te, na secretaria do CSPJ, a comparticipação familiar esti-
pulada, no valor total de _________/____€. 

2. O pagamento deverá ser efetuado até ao dia 8 de cada 
mês.

3. As faltas por períodos superiores a 10 dias úteis se-
guidos, por motivo de doença ou férias, conferem desconto 
de 20% na mensalidade do mês seguinte.

4. Haverá lugar a uma redução de 20% de compartici-
pação familiar mensal, sempre que se verifique a frequên-
cia por mais do que um elemento do agregado familiar no 
mesmo estabelecimento.

5. A falta de pagamento da mensalidade dentro do pra-
zo estipulado leva à suspensão da frequência a criança, e, 
em situações reincidentes, poderá conduzir à sua saída e à 
anulação do contrato por incumprimento do regulamento.

CLAUSULA VI - Condições de alteração, cessação e rescisão 
do contrato

1. A suspensão ou rescisão do contrato de prestação 
de serviços pode ter origem na não adaptação da criança, 
insatisfação face à qualidade dos serviços prestados, por 
motivos de mudança de residência, ou outros, desde que 
comunicados com a antecedência necessária, e aceites pela 
Direção do CSPJ.

2. A falta de pagamento da comparticipação familiar a 
que está obrigado, por um período superior a sessenta dias, 
confere ao 1º outorgante o direito de rescindir o presen-
te contrato, e de exigir os créditos em falta. A rescisão do 
contrato poderá ser efetuada de acordo com as regras esta-
belecidas no regulamento interno, bem como no incumpri-
mento reiterado das cláusulas contratuais

CLAUSULA VII - Vigência do Contrato
O presente contrato produzirá efeitos no ano letivo de 

2015/2016, que está compreendido entre 01 de Setembro 
de 2015 a 31 de Agosto de 2016.

CLAUSULA VIII - Foro Competente
Em caso de conflito o foro competente é o tribunal ju-

dicial da comarca de Porto de Mós, renunciado desde já 
ambas as partes a qualquer outro. 

CLAUSULA IX - Disposições Finais
O presente contrato é celebrado por escrito, em dois 

exemplares, devidamente assinados e rubricados, sendo 
um exemplar para o 1.º outorgante, e outro para o 2.º ou-
torgante, nos termos da legislação em vigor.

Em tudo o que o presente contrato for omisso, aplica-se 
o disposto na legislação e normativos em vigor, bem como 
no Regulamento Interno do 1.º outorgante, que aqui se dá 
por reproduzido.

Juncal, ____/____/____
O 1º Outorgante,
O 2º Outorgante

Homologação dos Estatutos do 
Centro Social da Divina Providência

Refª: CE2015C-062
A Irmã Maria José Rodrigues da Costa Lima, presiden-

te do Centro Social da Divina Providência, com data de 13 
de julho de 2015, apresentou ao Bispo de Leiria-Fátima os 
novos Estatutos do dito Centro Social, aprovados pela Di-
reção, na sua reunião de 13 de julho do ano corrente, e pela 
Fraternidade Franciscana da Divina Providência, entidade 
fundadora do mesmo Centro Social,  solicitando a homolo-
gação dos respetivos Estatutos. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica” aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa 
na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de 7 capítulos e 48 artigos e estão impres-

sos em 19 páginas A4 rubricadas por mim. São assinados 
quatro exemplares: três para a instituição e um para o ar-
quivo da secretaria episcopal.

Leiria, 12 de agosto de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
O Centro Social da Divina Providência (CSDP) nas-

ceu como uma obra da “Divina Providência”, que se serviu 
dos seus Fundadores, Ana de Jesus Faria de Amorim e Frei 
Adelino Pereira OFM, para proporcionar aos mais caren-
ciados ou dependentes a casa e a família a que têm direito. 

O CSDP alicerça-se, pois, na inspiração carismática dos 
Fundadores da Fraternidade Franciscana da Divina Provi-
dência, assim se tendo mantido e crescido graças à dedi-
cação da congregação religiosa que a dirige e à integração 
e colaboração com a comunidade e instituições eclesiais e 
civis (locais e regionais), bem como à ajuda dos amigos e 
benfeitores espalhados por todo o país.

De facto, desde a sua fundação, em 1983, e ao longo da 
sua existência, esta instituição tem sido muito mais que um 
“centro social”: é escola de solidariedade, espaço de socia-
lização e humanização, jardim de diversidade integrada de 
pessoas; em suma, um exercício quotidiano da “proximida-
de” proposta pela parábola evangélica do Bom Samaritano 
(Lc 10, 29-37).

De facto, é esta a grande norma que continua a pautar 
as relações humanas e as boas práticas nesta “casa comum 
da Divina Providência”, segundo as palavras programáti-
cas dos mencionados Fundadores: “Cuidar dos que não nos 
são nada, como se nos fossem tudo”. É à luz destas linhas 
carismáticas que se devem nortear e pôr em prática os re-
ferenciais normativos que orientam o CSDP, através dos 
seus ESTATUTOS. 

Nesta conformidade, dá-se cumprimento ao estabeleci-
do no nº 4 e nº 5 do art.º 5º, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 
de 14 de novembro, diploma que efetuou a mais recente 
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alteração legal ao Estatuto das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS). Na elaboração destes estatu-
tos do CSDP, com a devida adaptação às características 
próprias da instituição, seguiu-se o modelo aprovado pela 
Conferência Episcopal Portuguesa, na sua Assembleia Ple-
nária de 13 a 16 de abril de 2015. 

Assim, em 25 de março de 2015, a Direção delibe-
rou (fazendo constar na ata nº 391 do Livro de Atas da 
Direção) aprovar, por unanimidade e nos termos que se 
seguem, a REFORMA dos ESTATUTOS do CENTRO 
SOCIAL DA DIVINA PROVIDÊNCIA, cuja versão ini-
cial se encontra registada na Direção Geral de Segurança 
Social em 27/02/1986, pelo averbamento nº 1, à inscrição 
nº 87/85, lavrada a fls. 189, do Livro 2 das Fundações de 
Solidariedade Social. 

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE E FINS

Artigo 1º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Social da Divina Providência é uma pes-
soa jurídica canónica de natureza pública, sujeita em Direi-
to Canónico de obrigações e de direitos consentâneos com 
a índole de instituto da Igreja Católica, para desempenhar o 
múnus indicado nos presentes Estatutos, em ordem ao bem 
público eclesial (cf CIC c. 116, §1), ereta canonicamente 
e sob sua vigilância e tutela, com Estatutos aprovados por 
esta autoridade eclesiástica (cf CIC cc. 113, § 2; 116, § 2; 
117). 

2 – O Centro Social da Divina Providência é uma ins-
tituição da Igreja Católica, fundada pela congregação re-
ligiosa denominada Fraternidade Franciscana da Divina 
Providência, à qual pertence, e foi canonicamente instituí-
da ao abrigo do art.º 3º da Concordata celebrada entre a 
Santa Sé e a República Portuguesa em 1940, por Decreto 
do Bispo de Leiria, datado de 25 de março de 1982 (assim 
lhe concedendo personalidade jurídica do foro canónico e 
civil), com o propósito de dar expressão organizada ao de-
ver moral de justiça e de solidariedade, contribuindo para a 
efetivação dos direitos sociais dos cidadãos, especialmente 
dos mais necessitados. 

3 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7/5/1940, quer da Concordata de 18/5/2004, 
o CSDP, é uma pessoa jurídica canónica a que o Estado 
Português reconhece personalidade jurídica civil, que 
se rege pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, 
aplicados pelas respetivas autoridades, e tem a mesma ca-
pacidade civil que o Direito Português atribui às pessoas 
coletivas de direito privado, sem fim lucrativo, gozando 
dos mesmos direitos e benefícios atribuídos às IPSS, nos 
termos dos art.º 10.º, 11.º e 12.º da Concordata de 2004.

4 – Segundo o Direito Português, o CSDP é, pois, uma 
pessoa coletiva religiosa reconhecida como IPSS (cf De-
creto-Lei 174-A/2014, de 14/11, art.º 2.º alínea d; 40.º - 43.º 
e 45.º-49.º), qualificada como Instituto de Organizações 
ou Instituições da Igreja Católica, devidamente inscrita 
no competente registo das IPSS, efetuado em 27/02/1986, 
pelo averbamento nº 1, à inscrição nº 87/85, lavrada a fls. 
189, do Livro 2 das Fundações de Solidariedade Social, 
que adota a forma de Centro Social, sem prejuízo do espí-
rito e disciplina religiosa que o informam, regendo-se pelas 

disposições do Estatuto das IPSS, pelos princípios orienta-
dores da economia social, definidos na Lei nº 30/2013, de 
8/05 e demais normas aplicáveis, no respeito pelas disposi-
ções da Concordata de 2004. Com o registo nos termos da 
legislação aplicável, o CSDP adquiriu a natureza de pessoa 
coletiva de utilidade pública, qualidade esta já atestada por 
Declaração dos serviços tutelares do Estado competentes, 
de 5 de novembro de 1984, de que gozava desde 6 de maio 
de 1983, por se encontrar então abrangida pelos art.º 416º e 
417º, do Código Administrativo.

5 – O CSDP foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano. 

Artigo 2º
(Sede e âmbito de ação)

1 – Como Instituição fundada por uma organização re-
ligiosa da Igreja Católica, a Fraternidade Franciscana da 
Divina Providência, o CSDP possui uma natural e intrínse-
ca ligação à mesma.

2 – O CDSP é uma Instituição criada por tempo indeter-
minado e tem a sua sede na Casa do Bom Samaritano, Rua 
do Bom Samaritano, nº 74 - 86, 2495-439 Fátima.

3 – O CSDP tem por âmbito de ação prioritária, embora 
não exclusivamente, os distritos de Santarém e de Leiria, 
que são a zona natural de abrangência territorial para que 
originariamente foi instituída pela congregação religiosa, 
que a fundou.

Artigo 3º
(Ética e princípios inspiradores)

1 – O CSDP prossegue o bem público na área de in-
tervenção das suas respostas sociais, de acordo com as 
normas da Igreja Católica, e tem como fins a promoção 
da caridade cristã, da cultura, educação e a integração co-
munitária e social, na perspetiva dos valores do Evangelho, 
de todos os habitantes da comunidade onde está situado, 
especialmente dos mais pobres.

2 – Na prossecução dos seus fins, o CSDP deverá orien-
tar a sua ação à luz da Doutrina Social da Igreja tendo em 
conta, entre outros, os seguintes princípios inspiradores:

a) O contexto carismático e comunitário em que surgiu 
e exerce a sua atividade sob a orientação da comunidade 
religiosa residente enquanto garante da marca carismática 
e elo de ligação com as instâncias eclesiásticas e civis;

b) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

c) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e moral 
de todos os seus beneficiários;

d) A promoção integral de todos os beneficiários da 
ação do CSDP, num espírito de solidariedade humana, 
cristã e social;

e) O espírito de convivência humana e de solidariedade 
social como fator decisivo de trabalho comum, tendente à 
valorização integral dos seus utentes, suas famílias e de-
mais beneficiários do CSDP;
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f) O desenvolvimento do sentido de solidariedade e de 
partilha de bens; 

g) Não permitir atividades que se oponham aos prin-
cípios cristãos, não obstante o respeito pela liberdade de 
consciência religiosa de cada indivíduo;

h) A utilidade de recurso a grupos de trabalho tecnica-
mente preparados e devidamente qualificados;

i) O seguimento, na sua atividade, dos princípios cató-
licos, não aceitando compromissos que, de alguma forma, 
condicionem a observância destes princípios;

j) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

k) A participação na ação social de toda a comunidade 
do CSDP, em estreita cooperação com outras instituições, 
entidades;

l) A escolha dos seus próprios colaboradores, trabalha-
dores, prestadores de serviços e voluntários, de entre as 
pessoas que partilhem, ou pelo menos respeitem, a identi-
dade católica das obras de caridade.

Artigo 4º
(Fins e atividades principais)

O propósito por que se move esta Instituição, de dar 
expressão organizada ao dever moral e cristão de justiça e 
de solidariedade e no seguimento dos princípios orientado-
res referidos no art.º 3, concretiza-se, sempre que possível, 
através da prestação de serviços e de outras iniciativas de 
promoção do bem-estar integral e qualidade de vida das 
pessoas, famílias e comunidade, nomeadamente nos se-
guintes domínios:

a) Apoio às pessoas com deficiência mental e incapaci-
dade (Lar Residencial para pessoas portadoras de deficiên-
cia mental, do sexo feminino);

b) Apoio à infância e juventude (Creche, Jardim de In-
fância e Ocupação de Tempos Livres);

c) Apoio às pessoas idosas (Lar e Centro de Dia para a 
terceira idade);

d) Apoio à família, através de atividades escolares ou 
extra, para e pós escolares, com finalidades educativas, 
culturais e profissionais, que ajudem à integração harmo-
niosa dos beneficiados na sociedade;

e) Escolas de ensino pré-primário;
f) Educação e formação profissional dos cidadãos;
g) Outras respostas sociais não incluídas nas alíneas 

anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais e humanos dos cidadãos.

Artigo 5º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

Para além dos fins principais, o CSDP pode também, 
dentro do seu carisma fundador, prosseguir de modo se-
cundário, outros fins não lucrativos, que terão que ser sem-
pre compatíveis com os fins definidos no artigo anterior e 
atividades de natureza instrumental relativamente aos fins 
não lucrativos e cujos resultados económicos contribuam 
para o financiamento da concretização daqueles fins prin-
cipais. 

Artigo 6º
(Normas por que se rege)

1 – O CSDP rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 

Apostólica sob a forma de Motu Próprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e o funcionamento nos diversos sec-
tores de atividades constarão de regulamentação interna 
própria, elaborada e aprovada pela Direção, que obedece-
rá às normas legais em vigor e orientações da Tutela, sem 
prejuízo do espírito e disciplina religiosa que a informam.

Artigo 7º
(Cooperação)

1 – O CSDP deverá colaborar com as demais insti-
tuições existentes, desde que não contrariem a legislação 
canónica universal e particular, os fins e a autonomia do 
Centro ou a perspetiva cristã da vida que informa os pre-
sentes Estatutos.

2 – O CSDP poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – O CSDP pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam 
idêntica atividade segundo as normas da Igreja Católica, 
podendo constituir ou participar em uniões, federações 
ou confederações, com aprovação prévia da Fraternidade 
Franciscana da Divina Providência.

Artigo 8º
(Tutela)

1 – Na prossecução das suas atividades, o CSDP res-
peitará a ação orientadora da tutela do Estado, nos termos 
da legislação aplicável, e cooperará com outras IPSS e 
com os serviços oficiais competentes para obter a melhor 
qualidade dos serviços de solidariedade prestados aos seus 
beneficiários. Neste sentido, empenhar-se-á em otimizar 
os seus recursos próprios, provenientes do Estado ou da 
comunidade em geral, no espírito decorrente, designada-
mente dos princípios orientadores da economia social, 
bem como pelo regime previsto no presente Estatuto e no 
carisma subjacente à entidade fundadora, patente na frase 
lapidar “Uma Obra de Deus, pelo povo, para os pobres”.

2 – Sem prejuízo da tutela do Estado, a Direção do 
CSDP no desempenho das suas funções, seguirá as orien-
tações da Fraternidade Franciscana da Divina Providência 
através da Superiora Geral e Conselho, bem como do Or-
dinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA 

SECÇÃO I
COMPOSIÇÃO, DESIGNAÇÃO E COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Artigo 9º
(Órgãos)

1– São órgãos gerentes do CSDP:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A Direção do CSDP é constituída por cinco mem-

bros pertencentes, sempre que possível, à Fraternidade 
Franciscana da Divina Providência e designados pelo seu 
Conselho, que também identificará entre eles os cargos a 
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desempenhar: Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Te-
soureiro e Vogal.

3 – O Conselho Fiscal é composto por três membros, a 
saber: Presidente, Secretário e Vogal, designadas também 
pelo Conselho da Fraternidade Franciscana da Divina Pro-
vidência. 

4 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do 
CSDP é de quatro anos, renováveis sob proposta do Con-
selho da Fraternidade Franciscana da Divina Providência e 
a aprovação do Ordinário Diocesano. 

5 – Por motivos justificados, os Órgãos Gerentes do 
CSDP podem continuar a exercer as suas funções para 
além de três mandatos consecutivos, a pedido do Conselho 
da Fraternidade Franciscana da Divina Providência e com 
a aprovação do Ordinário Diocesano.

6 – Compete à entidade fundadora, Fraternidade Fran-
ciscana da Divina Providência, a constituição da lista dos 
membros dos órgãos gerentes do CSDP, a apresentar à 
aprovação do Ordinário Diocesano até 30 de novembro do 
ano em que termina o mandato ou logo que possível, quan-
do vagarem todos os cargos.

7 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

8 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos diri-
gentes, após a aprovação do Ordinário Diocesano, tomarão 
posse nos 30 dias seguintes.

9 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

Artigo 10º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de 30 dias.

2 – Compete ao Presidente da Direção do CSDP, ouvida 
a entidade fundadora, Fraternidade Franciscana da Divina 
Providência, indicar ao Ordinário Diocesano os elementos 
que preencham as vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou por 
qualquer outra razão, será apresentada pelo Conselho da 
Fraternidade Franciscana da Divina Providência ao Ordi-
nário Diocesano a lista completa para os órgãos, em con-
formidade com o disposto no número 7 do Artigo 9º, ini-
ciando-se novo mandato.

Artigo 11º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho simultâneo de mais de um cargo nos órgãos 
do CSDP.

2 – Pode um trabalhador do CSDP ser nomeado mem-
bro da Direção ou Diretor Executivo, se a Direção, no seu 
mandato, o considerar conveniente para a boa gestão de-
vendo, para o efeito, existir prévio parecer favorável do 
Conselho Fiscal, ouvido o Conselho da Fraternidade Fran-
ciscana da Divina Providência.

Artigo 12º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos órgãos gerentes 

é gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas 
dele derivadas, questão que será submetida à apreciação e 
aprovação da Direção, formalizada por escrito.

2 – Se o volume do movimento financeiro do CSDP 
ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de pro-
posto pela Direção, com o parecer favorável do Conselho 
Fiscal, ouvida a entidade fundadora, um dos membros da 
Direção, ou o Diretor Executivo, pode ser remunerado den-
tro dos limites da lei.

Artigo 13º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos órgãos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos órgãos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 14º
(Convocatória e deliberações)

1 – Os órgãos do CSDP são convocados pelos respeti-
vos Presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos titulares dos órgãos.

2 – Os órgãos do CSDP só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

Artigo 15º
(Reuniões e votações)

1 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes. Em caso de empate na votação a presidente 
pode dirimir a paridade com o seu voto.

2 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal, são feitas por 
escrutínio secreto.

Artigo 16º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do CSDP, assinadas obrigatoriamente por todos 
os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

Artigo 17º
(Funcionamento dos órgãos)

A Direção e Conselho Fiscal são convocados pelos 
respetivos Presidentes, por iniciativa destes, ou a pedido 
da maioria dos titulares dos órgãos, e só podem delibe-
rar com a presença da maioria dos seus titulares, tendo 
o Presidente, para além do seu voto, o direito a voto de 
desempate.



50    | LEIRIA-FÁTIMA | Ano XXIII | N.º 55 | 31 Dezembro 2015 |

Artigo 18º
(Elegibilidade dos titulares dos órgãos)

1 – Para além de outras condições legais e concordatá-
rias, são designáveis para os órgãos gerentes do CSDP as 
pessoas que estejam no pleno gozo dos seus direitos, sejam 
maiores e se comprometam com o quadro valorativo de 
uma Instituição de cariz cristão e em alinhamento ao seu 
carisma fundacional.

2 – A posse nos cargos deve ter lugar até ao 30º dia 
posterior ao da designação.

Artigo 19º
(Nulidade ou anulabilidade das deliberações) 

1 – São nulas as deliberações:
a) Tomadas por um órgão não convocado, salvo se to-

dos os seus titulares tiverem estado presentes ou represen-
tados ou tiverem posteriormente dado, por escrito, o seu 
assentimento à deliberação;

b) Cujo conteúdo contrarie normas legais imperativas;
c) Que não estejam integradas e totalmente reproduzi-

das na respetiva ata.
2 – São anuláveis as deliberações de qualquer órgão, 

contrárias à lei ou aos Estatutos, seja pelo seu objeto, seja 
em virtude de irregularidades havidas na convocação ou no 
funcionamento do órgão, se não forem nulas, nos termos 
do artigo anterior.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 20º
(Composição da Direção)

 A Direção é constituída por cinco membros perten-
centes à Fraternidade Franciscana da Divina Providência, 
cujos titulares são designados pelo seu Conselho, que tam-
bém identificará entre eles os cargos a desempenhar: Presi-
dente, Vice-presidente, Secretário, Tesoureiro e Vogal. 

Artigo 21º
(Competências da Direção) 

1 – A Direção é o órgão de administração que gere o 
CSDP e o representa, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente elaborando os regu-
lamentos internos que se mostrem adequados e promoven-
do a organização e elaboração da contabilidade, nos termos 
da lei;

d) Representar a Instituição em juízo ou fora dele, ou-
vido o Conselho da Fraternidade Franciscana da Divina 
Providência;

e) Velar pela organização e funcionamento dos serviços;
f) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens e 

valores pertencentes ao CSDP;
g) Celebrar acordos com as entidades estatais, designa-

damente no âmbito da cooperação com os serviços oficiais 
da Segurança Social;

h) Providenciar sobre fontes de receitas do CSDP indo, 
também aqui, ao encontro das preocupações vertidas, de-

signadamente na alínea b), nº2, art.º 10º, da Lei de Bases 
da Economia Social;

i) Elaborar os planos e programas de ação do CSDP, ar-
ticulando-os com os planos e programas gerais de seguran-
ça social, em respeito das instruções emitidas pela Tutela 
no domínio das suas competências legais;

j) Manter sob a guarda e responsabilidade os bens e 
valores do CSDP, mantendo os livros de registo e toda a 
documentação de gestão da Instituição (cheques, corres-
pondência, arquivos, faturas, etc.);

k) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-
trimónio do CSDP;

l) Nomear, suspender e despedir colaboradores, esta-
belecer os seus horários e condições de trabalho normais, 
sempre que se justifique exercer o poder disciplinar, e exer-
cer sobre eles necessário poder disciplinar, de harmonia 
com os estatutos civis vigentes;

m) Criar e extinguir lugares e fixar vencimentos;
n) Deliberar sobre aceitação de heranças, legados e 

doações, em conformidade com a legislação canónica e 
civil aplicável;

o) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 
lhe solicitar para o cumprimento das suas atribuições;

p) Zelar pelo cumprimento da lei, dos Estatutos e das 
deliberações dos órgãos do CSDP.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de certas 
categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou cons-
tituir representantes para esse efeito, designadamente pro-
fissionais qualificados ao serviço do CSDP, como o Diretor 
Executivo, se a Direção o tiver designado.

Artigo 22º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do CSDP e orientar 

controlar os respetivos serviços;
b) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-

tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Direção na primeira reunião se-
guinte;

c) Assinar os atos de mero expediente e, juntamente 
com o Tesoureiro, os atos e contratos que obrigam o CSDP.

2 – Compete ao Vice-presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substitui-la nas suas 
faltas e impedimentos.

Artigo 23º
(Competências do Secretário)

1 - Compete ao Secretário coadjuvado por um Vogal, 
se necessário: 

a) Lavrar as atas das sessões e superintender nos servi-
ços de expediente;

b) Organizar os processos dos assuntos que devem ser 
apreciados pela Direção.

Artigo 24º
(Competências do Tesoureiro)

1 - Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, 
se necessário:

a) Receber e guardar os valores do CSDP;
b) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 
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receitas conjuntamente com a Presidente e arquivar todos 
os documentos de receitas e despesas;

c) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 
que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior.

Artigo 25º
(Competências do Vogal)

Compete ao Vogal exercer as funções que lhe sejam 
atribuídas pela Direção.

Artigo 26º
(Reuniões)

1 – A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês 
e sempre que for convocada pela Presidente, por sua ini-
ciativa ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

2 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o Presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate.

3 – As votações respeitantes a assuntos de incidência 
pessoal dos corpos gerentes são feitas por escrutínio se-
creto.

4 – São sempre lavradas atas das reuniões de qualquer 
órgão do CSDP, que são obrigatoriamente assinadas por 
todos os membros presentes.

Artigo 27º
(Forma do CSDP se obrigar)

1 – Para obrigar o CSDP são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente e do Tesoureiro.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 28º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: Pre-
sidente, Secretário e Vogal.

Artigo 29º
(Competências do Conselho Fiscal) 

1 – Compete genericamente ao Conselho Fiscal o 
controlo e fiscalização do CSDP, podendo, nesse âmbito, 
emitir à Direção as recomendações que entenda adequadas 
com vista ao cumprimento da lei, dos Estatutos e dos Re-
gulamentos. 

2 – Compete especialmente ao Conselho Fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório anual e contas de gerên-

cia apresentadas pela Direção, bem como sobre o progra-
ma de ação e orçamento para o ano seguinte; 

b)  Emitir parecer sobre qualquer assunto que lhe seja 
submetido pela Direção;

c) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e docu-
mentos do CSDP sempre que julgue conveniente; 

d) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que os outros 
órgãos submetam à sua apreciação; 

Artigo 30º
(Reuniões)

1 – O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pela Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

2 – Os membros do órgão de fiscalização podem assistir 
às reuniões da Direção, quando para tal forem convocados 
pela Presidente deste órgão ou excecionalmente o solicitem.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 31º
(Natureza e designação)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo não dirigen-
te facultativo do CSDP, o qual é designado pela Direção 
em cada mandato e para o período de duração do mesmo, 
se especiais circunstâncias devidamente fundamentadas, 
assim o exigirem e depois de ouvida a Fraternidade Fran-
ciscana da Divina Providência e obtido parecer favorável 
do Conselho Fiscal.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre 
os membros do quadro de pessoal e é contratado em re-
gime de comissão de serviço por período equivalente ao 
do mandato da Direção que o designou. Tal contrato de 
comissão de serviço pode sempre cessar por determinação 
desta mesma Direção, se os interesses do CSDP o exigirem 
e no respeito da legislação vigente.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – A remuneração do Diretor Executivo será estabele-
cida pela Direção, tendo em conta as capacidades financei-
ras da Instituição, a qualificação profissional e o horário de 
trabalho que lhe for determinado.

Artigo 32º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da ges-
tão corrente do Centro Social da Divina Providência, bem 
como cumprir, executar e mandar executar as deliberações 
da Direção, a quem deve obediência. Participa nas reuniões 
da Direção para as quais for convidado, ainda que sem di-
reito de voto.

CAPÍTULO III
 REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 33º
(Do património)

1 – A gestão e administração do património do CSDP é 
autónoma, nos limites da lei civil e canónica.

2 – Constitui património do Centro Social da Divina 
Providência o conjunto de bens móveis, imóveis e direitos 
que legitimamente adquiriu e possui como seus.

3 – São bens do património do CSDP:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados que, segundo a von-

tade dos beneficiários, se não destinem a ser gastos em fins 
determinados.
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d) Bens e valores que constituam o espólio dos uten-
tes, se não forem reclamados no prazo de um ano, a contar 
do falecimento, pelos herdeiros ou seus representantes, de 
acordo com regulamentação interna e legislação em vigor 
sobre o assunto.

4 - O CSDP não é obrigado a cumprir encargos que 
excedam as forças de heranças, legados ou doações por ela 
aceites, quer por absorverem o seu valor, quer por envol-
verem prestações periódicas superiores ao rendimento dos 
bens recebidos.

5 – A aceitação de legados condicionados e onerados só 
pode ter lugar quando a condição ou o modo não contra-
riem os fins do CSDP nem os princípios éticos e religiosos 
da Instituição fundadora.

6 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

7 – Dada a particular e intrínseca ligação do CSDP à 
sua Instituição fundadora, todos os bens temporais que se 
encontrem na propriedade ou titularidade do CSDP consi-
deram-se bens eclesiásticos, afetos designadamente a fins 
especificamente religiosos, ainda que provisoriamente se-
jam afetos aos demais fins expressos nos artigos 5º e 6º.

Artigo 34º
(Património de valor histórico ou artístico)

O CSDP não pode onerar ou alienar os seus bens imó-
veis que tiverem especial valor histórico ou artístico sem 
prévia deliberação favorável do Conselho da Fraternidade 
Franciscana da Divina Providência, e a anuência do Ordi-
nário Diocesano, no respeito do quadro normativo de natu-
reza civil e canónica.

Artigo 35º
(Receitas da Instituição)

1 – Constituem receitas do CSDP:
a) O produto dos donativos de amigos e benfeitores;
b) Os rendimentos de heranças, legados e doações;
c) As comparticipações dos utentes pelos serviços que 

lhes forem prestados;
d) Os rendimentos de atividades e iniciativas promovi-

das pelo CSDP, a título secundário ou instrumental e afetas 
ao exercício da sua atividade principal;

e) Os subsídios do Estado e de outros apoios de orga-
nismos oficiais e particulares;

f) Os possíveis auxílios financeiros dos cidadãos ben-
feitores em geral;

g) Rendimentos de capitais;
h) Receitas de perceção fiscal.

Artigo 36º
(Despesas da Instituição)

1 – As despesas do CSDP são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatutos;
b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-

ponsabilidade do CSDP;
c)  As que asseguram a conservação, reparação e ma-

nutenção das instalações, equipamentos e retribuição dos 
seus trabalhadores;

d)  As contribuições de natureza fiscal, parafiscal e ta-
xas que oneram bens e serviços;

e)  As quotizações devidas a uniões e federações em 
que o CSDP estiver inscrito ou filiado;

f)  As que resultem do exercício da assistência religio-
sa aos beneficiários, colaboradores e corpos gerentes do 
CSDP;

g)  As que resultam das deslocações e estadia de uten-
tes, corpos gerentes e colaboradores em serviço do CSDP;

h)  As despesas que constituírem auxílios imperiosos 
e extraordinários a pessoas que deles necessitem com ur-
gência;

i) Quaisquer outras que tenham carácter de continui-
dade e permanência e estiverem em harmonia com a lei e 
com os fins estatutários, contraídas em função das ativida-
des solidárias da Instituição.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existen-
tes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 37º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e to-
dos aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo 
Diretor Executivo sem necessidade de audição prévia da 
entidade fundadora ou anuência do Ordinário Diocesano.

Artigo 38º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administra-
ção extraordinária ouvido previamente o Conselho da 
Fraternidade Franciscana da Divina Providência, e com 
anuência do Ordinário Diocesano.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções que importem uma despesa supe-
rior a cinquenta por cento da receita expressa na prestação 
de contas mais recente;

e) A alienação de objetos de culto.
3 – A Direção só pode alienar validamente bens tem-

porais do património do CSDP cujo valor exceda a quantia 
mínima estabelecida pela Conferência Episcopal Portugue-
sa com prévia autorização escrita da Autoridade Eclesiás-
tica competente.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do CSDP sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 39º
(Orçamento e contas do exercício) 

1 – As contas do exercício do CSDP são elaboradas nos 
termos legais, aprovadas pela Direção e devem ser apre-
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sentadas, dentro dos prazos estabelecidos, ao órgão com-
petente para a verificação da sua legalidade.

2 – Até ao dia 30 de novembro de cada ano, devem 
ser elaborados os orçamentos do CSDP e submetidos à 
aprovação da Direção, após parecer do Conselho Fiscal e 
ouvido o Conselho da Fraternidade Franciscana da Divina 
Providência.

3 – Devem ser enviadas à Tutela estatal:
a) As contas de gerência anuais, até ao dia 30 de junho 

do ano seguinte a que dizem respeito; 
b) Os orçamentos anuais durante o mês de dezembro do 

ano anterior a que dizem respeito.
4 – As contas de gerência serão publicitadas no sítio 

institucional eletrónico da Instituição até 31 de maio do 
ano seguinte a que dizem respeito.

CAPÍTULO IV
DOS AGENTES DO CSDP E UTENTES

Artigo 40º
(Perfil dos colaboradores de serviços do CSDP)

1 – O CSDP é obrigado a escolher os próprios cola-
boradores, entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos 
respeitem, a identidade católica da Instituição.

2 – Para garantir o testemunho evangélico no serviço 
da caridade, os que servem o CSDP, a par da devida com-
petência profissional, procurem dar exemplo de vida cristã.

3 – O CSDP providenciará, pelos meios oportunos, à 
formação dos seus colaboradores, no âmbito profissional,  
espiritual, doutrinal e pastoral.

Artigo 41º
(Direito dos beneficiários)

1 – Os interesses e os direitos dos beneficiários dos 
serviços prestados pelo CSDP, sempre que possível, serão 
assegurados pela própria Instituição. 

2 – Os beneficiários devem ser respeitados na sua dig-
nidade e na intimidade da sua vida privada e não podem 
sofrer discriminações fundadas em critérios ideológicos, 
políticos, confessionais ou raciais.

3 – Não se consideram discriminações que desrespei-
tem o disposto no número anterior, as restrições de âmbito 
de ação que correspondam a carências específicas de deter-
minados grupos ou categoria de pessoas.

Artigo 42º
(Tipo de utentes)

1 – No Lar Residencial do CSDP, podem candidatar-se 
à admissão pessoas do sexo feminino, portadoras de defi-
ciência mental, podendo ter limitações a nível motor e sen-
sorial, sendo dada prioridade a utentes de meios e recursos 
sócio económicos mais desfavorecidos.

Na Creche Bom Samaritano, podem candidatar-se à 
admissão crianças com idades compreendidas entre os três 
meses e os três anos, sendo dada prioridade a utentes de 
meios e recursos sócio económicos mais desfavorecidos.

2 – A admissão dos utentes nas respostas sociais do 
CSDP compete à sua Direção, em articulação com os servi-
ços tutelares competentes do Instituto da Segurança Social.

3 – Em regulamentação interna serão definidas as con-
dições e requisitos de admissão nas respostas sociais do 
CSDP.

Artigo 43 º
(Custos dos serviços prestados)

1 – A comparticipação dos utentes ou das famílias e 
entidades responsáveis, pela admissão e pelos serviços 
prestados nas respostas sociais que integrem, será determi-
nada com base nos critérios legais e orientações definidas 
pela Tutela, mediante uma análise técnica individual e de-
vidamente fundamentada em inquérito que antecede a sua 
admissão. 

2 – Os serviços prestados pelo CSDP, sendo prefe-
rencialmente remunerados ao nível exclusivamente dos 
seus reais custos, podem também, em casos que se justi-
fiquem, ser gratuitos, designadamente à luz de uma aná-
lise das capacidades sociais e económicas dos seus be-
neficiários, as possibilidades da Instituição, respeitadas 
que sejam as normas e orientações dos serviços tutelares 
do Estado.

CAPÍTULO V
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 44º
(Assistência religiosa)

 Como entidade fundada por uma organização perten-
cente à Igreja Católica, o CSDP promove a assistência reli-
giosa aos seus utentes, colaboradores e família.

CAPÍTULO VI
DA FUSÃO, CISÃO E EXTINÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Artigo 45º
(Regime aplicável) 

A fusão, cisão e extinção do CSDP obedece ao regime 
legal aplicável à forma que reveste esta Instituição, e o de-
finido neste Estatutos.

Artigo 46º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O CSDP pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
ouvido o Conselho da Fraternidade Franciscana da Divina 
Providência, em conformidade com a legislação canónica 
universal e particular aplicável.

2 – Compete ao Bispo da diocese de Leiria-Fátima, 
ouvido o Conselho da Fraternidade Franciscana da Divina 
Providência, decidir sobre o destino dos bens do CSDP em 
caso da sua extinção.

3 – Em caso de extinção do CSDP, passarão prefe-
rencialmente, para a Fraternidade Franciscana da Divi-
na Providência ou para outra pessoa jurídica canónica, 
os bens móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver 
afetado e os que lhe forem deixados ou doados com essa 
condição, devendo estes serem afetos aos mais necessi-
tados.

Artigo 47º
(Sucessão da Instituição) 

A Instituição para a qual reverta o património do CSDP, 
em caso de extinção, sucede-lhe nos direitos e obrigações, 
nomeadamente no que respeita aos beneficiários, mas só 
respondem pelo pagamento das dívidas até ao valor dos 
bens que lhes tenham sido atribuídos. 
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CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 48º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas Jurí-
dicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados 
mediante proposta da Direção (ouvido o Conselho da 
Fraternidade Franciscana da Divina Providência), parecer fa-
vorável do Conselho Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à le-
gislação canónica universal e particular e à decisão do 
Bispo Diocesano, após prévia audição do Conselho da 
Fraternidade Franciscana da Divina Providência.

São estes os Estatutos do Centro Social da Divina 
Providência aprovados por unanimidade em reunião de 
Direção de 13 de julho de 2015, encontrando-se a presen-
te versão dos referidos Estatutos, assinados por todos os 
membros da Direção.

A Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos do 
Centro de Assistência Paroquial de 
Pataias

Refª: CE2015C-064
O padre Virgílio do Rocio Francisco, pároco e presi-

dente do Centro de Assistência Paroquial de Pataias, com 
data de 11 de agosto de 2015, apresentou ao Bispo de 
Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro Paroquial, 
propostos pela Direção e aceites pela Assembleia Geral, 
em reunião do dia 31 de julho do ano corrente,  solicitando 
a homologação dos respetivos Estatutos. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica” aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa 
na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de 6 capítulos e 38 artigos e estão impres-

sos em 17 páginas A4 rubricadas pelos membros da Mesa 
da Assembleia Geral e por mim. 

Leiria, 14 de agosto de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO – nota histórica
O Centro de Assistência Paroquial de Pataias (CAP- Pa-

taias), criado por iniciativa da Fábrica da Igreja Paroquial 

da Freguesia de Pataias, concelho de Alcobaça, diocese 
de Leiria –Fátima, sob presidência do pároco, P. Franclim 
Henriques da Cunha, teve os seus primeiros estatutos apro-
vados por despacho de 20 de maio de 1955, publicado no 
Diário do Governo nº 127, III série, de 31 de maio de 1955.

Nos primeiros anos de existência o CAP-Pataias dedi-
cou-se a esporádicas ações sócio caritativas.

Em 3 de março de 1968 a Direção definiu o setor etá-
rio da infância como área de atividade do CAP-Pataias e 
procurou adaptar uma sala do “velho edifício escolar de 
Pataias” para o serviço social a vinte crianças em idade 
pré-escolar.

A partir do ano de 1973 o CAP-Pataias ganha novo di-
namismo com o empenho, dinamismo e apoio do Comen-
dador Joaquim Matias, administrador-Delegado da CIBRA 
(Fábrica de Cimentos Brancos de Pataias), que disponibi-
liza e adapta duas casas geminadas no bairro da Cibra, na 
Alva, para a atividade do Centro e oferece uma carrinha 
de 9 lugares. Este espaço para 40 crianças chegou a ser 
frequentado por 62, até julho de 1977.

Entretanto foram-se desenvolvendo os procedimentos 
necessários para a construção de um edifício próprio num 
lote de terreno cedido pelo mesmo Comendador, que foi 
concluído em abril de 1976 e cuja despesa do imóvel e dos 
equipamentos foi integralmente custeada pelo “Instituto da 
Família e Acção Social”. O novo edifício passou a ser uti-
lizado em setembro de 1977 com 105 crianças na valência 
de jardim de Infância.

Em março de 1978 foi adquirido um mini autocarro de 
22 lugares para transporte das crianças  e em novembro do 
mesmo ano iniciou-se a valência de Creche com 40 crianças.

Em 20 de abril de 1982 o Bispo de Leiria em carta as-
sinada pelo vigário Geral P. Henriques Fernandes da Fon-
seca, comunica ao Governador Civil do Distrito de leiria: 
“De harmonia com o disposto no artigo terceiro da Con-
cordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa, venho 
por este meio comunicar a Vossa Excelência que se encon-
tra canonicamente ereta em pessoa moral, na freguesia de 
Pataias, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, a asso-
ciação de solidariedade social denominada ‘CENTRO DE 
ASSISTÊNCIA PAROQUIAL DE PATAIAS’.” E em 13 
de dezembro de 1983 é recebida a comunicação da Direção 
Geral da Segurança Social nos seguintes termos: “Para os 
devidos efeitos informo V. Ex.cia de que em 24/11/83 se 
procedeu ao registo dessa instituição no livro 2 das Asso-
ciações de Solidariedade Social a fls 77 e 77 verso sob o 
número 69/83 em conformidade com o disposto no nº 2 do 
artigo 9º do Regulamento de Registo das Instituições Par-
ticulares de Solidariedade Social do âmbito da Segurança 
Social, aprovado pela Portaria nº 778/83, de 23 de Julho”.

Desde essa época o CAP-Pataias celebra acordos de 
cooperação com o Instituto de Segurança Social para as 
respostas sociais de Creche e Educação pré-escolar.

Nos anos subsequentes foram realizadas algumas obras 
de adequação e também de ampliação, adquiridos novos 
equipamentos, substituído o mini-autocarro e adequado o 
quadro de pessoal, conforme as necessidades sentidas e as 
exigências legais.

Atualmente (julho de 2015) o CAP-Pataias é frequenta-
do por 95 crianças em Creche e 102 em Educação Pré-es-
colar, tendo acordos com o Instituto de Segurança Social 
para 75 em Creche e para 100 em Educação pré-escolar.
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CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro de Assistência Paroquial de Pataias, ora 
em diante também designado por CAP-Pataias, é uma 
pessoa jurídica canónica de natureza pública, sujeita em 
Direito Canónico de obrigações e de direitos consentâ-
neos com a índole de instituto da Igreja Católica, para 
desempenhar o múnus indicado nos presentes Estatutos, 
em ordem ao bem público eclesial (cfCIC c. 116,§1), 
ereta canonicamente por decreto do Bispo da Diocese de 
Leiria- Fátima e sob sua vigilância e tutela, com Esta-
tutos aprovados por esta autoridade eclesiástica (cf. CIC 
cc.113, § 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o CAP-Pataias é uma pessoa jurídica canónica constituída 
por decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Por-
tuguês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o CAP-Pataias é uma 
pessoa coletiva religiosa reconhecida como Instituição 
Particular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 172-
A/2014, artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), integrada 
no tipo de Institutos de Organizações ou Instituições 
da Igreja Católica, inscrita na DGSS sob o nº. 69/83, 
possui o NISS 20004943667 e o NIPC 501140107, adota 
a forma de Centro Social Paroquial, sem prejuízo do 
espírito e disciplina religiosa que o informam, regendo-se 
pelas disposições do Estatuto das IPSS e demais normas 
aplicáveis, desde que no respeito pelas disposições da 
Concordata de 2004.

4 – O CAP-Pataias foi criado para a prossecução dos 
seus fins próprios previstos nos presentes Estatutos, sen-
do por isso uma entidade autónoma jurídica e patrimo-
nialmente, que, no exercício da sua atividade própria, não 
exerce fins ou comissões de outras entidades, sem prejuízo 
da sua articulação programática com outras pessoas jurídi-
cas canónicas e da sujeição à legislação canónica universal 
e particular, especificamente em matéria de vigilância do 
Bispo Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O CAP-Pataias tem a sua sede em Rua Comendador 
Joaquim Matias n.º18, Alva – Pataias, da União de Fregue-
sias de Pataias e Martingança, município de Alcobaça.

2 – O CAP-Pataias tem por âmbito de ação prioritá-
ria, embora não exclusivamente, o território da Paróquia 
de Pataias.

3 – O CAP-Pataias, desde que autorizado pelo Bispo 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 –O CAP-Pataias prossegue o bem público eclesial na 
sua área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – O CAP-Pataias, na prossecução dos seus fins, de-
verá orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina 
Social da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes 
princípios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade social como fator decisivo de trabalho co-
mum, tendente à valorização integral dos indivíduos, das 
famílias e demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do CAP-Pataias como serviço da 
comunidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com 
respeito pela liberdade de consciência, formação cristã aos 
seus beneficiários, não permitindo atividades nem assumin-
do compromissos que se oponha aos princípios cristãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através cria-
ção e manutenção de serviços e estruturas de apoio ade-
quadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que  se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento  da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e  na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:

a) Apoio à Primeira Infância, através de Creche, Infan-
tário e Jardim de Infância, incluindo as crianças e jovens 
em perigo;

b) Apoio à Segunda Infância, através de Atividades de 
Tempos Livres (ATL) ou outras;

c) Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;
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d) Apoio à família;
e) Apoio à integração social e comunitária;
f) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 

anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os 
meios disponíveis o permitam, obtida a licença do Bispo 
Diocesano, o CAP-Pataias poderá exercer, de modo secun-
dário, outras atividades de fins não lucrativos, de carácter 
cultural, educativo, recreativo, de assistência e de saúde.

2 – O CAP-Pataias pode ainda desenvolver atividades 
de natureza instrumental relativamente aos seus fins não 
lucrativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades 
por ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O CAP-Pataias rege-se por estes Estatutos e, no 
que forem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela 
Carta Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o ser-
viço da caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legisla-
ção particular e pelas leis civis aplicáveis.

2– A organização e funcionamento dos diferentes sectores 
e atividades do CAP-Pataias obedecerão às normas aplicáveis 
e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O CAP-Pataias deverá colaborar com as demais 
instituições existentes, particularmente com a paróquia 
e com a Diocese, desde que não contrariem a legislação 
canónica universal e particular, os fins e a autonomia do 
CAP-Pataias ou a perspetiva cristã da vida que informa os 
presentes Estatutos.

2 – O CAP-Pataias poderá celebrar acordos de coope-
ração com entidades oficiais e particulares, em ordem a 
receber o indispensável apoio técnico e financeiro para as 
suas atividades.

3 – O CAP-Pataias pode, na prossecução dos seus fins, 
unir-se a uma ou mais instituições congéneres, que exer-
çam idêntica atividade segundo as normas da Igreja Católi-
ca, podendo constituir ou participar em uniões, federações 
ou confederações, com licença do Bispo Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Definições)

1 – São órgãos sociais do CAP-Pataias:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2– A duração do mandato dos órgãos sociais do CAP-

-Pataias é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pá-

roco e a aprovação do Bispo Diocesano.
3 – Com exceção do pároco, quando é presidente do 

CAP-Pataias, os membros dos órgãos sociais não podem 
permanecer em qualquer deles por mais de três mandatos 
consecutivos, a não ser em situação extraordinária devida-
mente justificada e com aprovação do Bispo Diocesano.

4 – Compete ao Pároco do lugar onde se encontra sedia-
do o CAP-Pataias, depois de consultar o Conselho Pastoral 
e o Conselho para os Assuntos Económicos da Paróquia, 
a constituição da lista dos membros dos órgãos sociais do 
CAP-Pataias, a apresentar à aprovação e nomeação do Bis-
po Diocesano, até 30 de novembro do ano em que termina 
o mandato ou logo que possível, quando vagaram todos os 
cargos.

5 – Se for conveniente, e devidamente justificados os 
motivos, pode fazer parte da lista indicada no número an-
terior algum trabalhador do CAP-Pataias, mas não mais de 
um em cada órgão.

6– Com a apresentação da lista ao Bispo Diocesano é 
estabelecido o número de membros da Direção e a qualida-
de e identidade de cada um dos titulares dos órgãos sociais. 

7– Uma vez nomeados, os membros dos órgãos so-
ciais tomarão posse no início do ano civil perante o Bispo 
Diocesano ou o Pároco.

8– O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

Artigo 9.º
(Remoção)

Havendo justa causa e após audiência prévia dos pró-
prios e dos demais membros do órgão a que pertencem, o 
Bispo Diocesano pode exonerar alguns ou todos os mem-
bros dos órgãos sociais do CAP-Pataias. 

Artigo 10.º
(Vacatura)

1– Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, o pároco deve indicar ao Bispo 
Diocesano, no prazo máximo de um mês, os elementos que 
propõe para ocuparem as vagas até completar o mandato 
em curso.

2 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou por 
qualquer outra razão, será apresentada pelo Pároco ao Bis-
po Diocesano a lista completa para os órgãos sociais, em 
conformidade com o disposto no número 4 do Artigo 8º, 
iniciando-se novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos órgãos sociais não é permitido o 
desempenho de mais de um cargo em simultâneo nos ór-
gãos sociais do CAP-Pataias.

2– A nenhum membro dos órgãos sociais do CAP-Pa-
taias ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em con-
dições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em 
linha reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido 
celebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídi-
co com o CAP-Pataias, a não ser que daí advenham van-
tagens claras para a instituição e tenha a decisão unânime 
e fundamentada de aprovação dos restantes membros da 
Direção e o parecer favorável do Conselho Fiscal.
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3– Os membros dos órgãos sociais não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade do CAP-Pataias, 
nem integrar corpos sociais de entidades conflituantes com 
ele.

4 – Em princípio, também não poderão ser membros 
dos órgãos sociais do CAP-Pataias os dirigentes político-
-partidários e os detentores de cargos executivos nas autar-
quias locais durante o seu exercício.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes ao exercício de funções)

1 – O exercício de qualquer cargo nos órgãos sociais é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da instituição 
ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de pro-
posto pela Direção, com o parecer favorável do Conselho 
Fiscal e a aprovação do Bispo Diocesano, um dos membros 
da Direção pode ser remunerado dentro dos limites da lei.

Artigo 13.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos órgãos sociais são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros dos 
órgãos sociais ficam exonerados de responsabilidade quan-
do:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 14.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos do CAP-Pataias são convocados pelos 
respetivos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da 
maioria dos seus titulares.

2 – Os órgãos do CAP-Pataias só podem deliberar com 
a presença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5- Os membros dos órgãos sociais não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito ou nos quais 
sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com 
quem vivam em condições análogas às dos cônjuges ou 
qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha 
colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos so-
ciais, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar 
com os membros dos órgãos sobre quaisquer assuntos re-
ferentes à atividade do CAP-Pataias.

Artigo 15.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do CAP-Pataias, assinadas obrigatoriamente 
por todos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 16.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de mem-
bros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, devendo 
haver sempre um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco da área 
onde se encontra sediado o CAP-Pataias ou quem ele in-
dicar na lista a apresentar para aprovação e nomeação ao 
Bispo Diocesano.

4 – Em qualquer tempo, o Bispo Diocesano pode, de 
motu próprio, dispensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação pastoral e de vigi-
lância sobre a fé e os bons costumes, e a supervisão sobre o 
cumprimento dos princípios e objetivos consignados nes-
tes estatutos e a boa, justa e legal administração dos bens 
do CAP-Pataias.

Artigo 17.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Bispo Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do CAP-Pataias;

e) Representar o CAP-Pataias em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei civil e canónica, dos 

estatutos e das deliberações dos órgãos do CAP-Pataias;
g) Gerir o património do CAP-Pataias, nos termos da 

lei civil e canónica;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do CAP-Pataias, e o registo dos bens imoveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens e 

valores do CAP-Pataias;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, lega-

dos e doações, pedindo licença ao Bispo Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do CAP-Pataias;
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l) Elaborar e apresentar ao Bispo Diocesano propostas 
de alteração dos estatutos e de modificação ou extinção do 
CAP-Pataias.

m) Elaborar os regulamentos internos do CAP-Pataias 
e submete-los à apreciação do Bispo Diocesano;

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Bispo Diocesano;
q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuídas 

pelos presentes Estatutos e que decorram da lei aplicável, de-
signadamente da legislação canónica universal e particular.

2 – Caso se justifique, a Direção poderá instituir e no-
mear um Diretor Executivo, se obtiver o parecer favorável 
do Conselho Fiscal e a aprovação do Bispo Diocesano.

3 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de certas 
categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou cons-
tituir representantes para esse efeito, designadamente pro-
fissionais qualificados ao serviço do CAP-Pataias, como 
seja o Diretor Executivo, ou outros.

Artigo 18.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do CAP-Pataias, 

orientando e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e outros 

que careçam de solução urgente, sujeitando estes últimos à 
confirmação da Direção na primeira reunião seguinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 19.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicação e publicitação dos docu-

mentos e informações, conforme as normas e exigências legais.

Artigo 20.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do CAP-Pataias;
b) Promover e superintender a devida organização e 

elaboração dos registos de tesouraria e contabilidade de 

acordo com os princípios contabilísticos em vigor, e outros 
procedimentos legais inerentes;

c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 
receita conjuntamente com o Presidente;

d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete con-
tabilístico do mês anterior;

e) Providenciar a legalidade dos procedimentos, no-
meadamente no que se refere às obrigações legais e fiscais.

Artigo 21.º
(Reuniões)

1- A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua iniciati-
va ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 22.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o CAP-Pataias são necessárias e bas-
tantes as assinaturas conjuntas do Presidente ou Vice- Pre-
sidente e de qualquer outro membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do 
Tesoureiro ou, em caso de impedimento deste, de quem for 
designado pela Direção para o substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 23.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 24.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do CAP-Pataias, podendo, nesse âmbito, efetuar à Di-
reção as recomendações que entenda adequadas com vista 
ao cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Vigiar pelo cumprimento das leis civis e canónicas, 
dos estatutos e dos regulamentos;

b) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do CAP-Pataias, sempre que o julgue neces-
sário e conveniente;

c) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte, sobre a aquisição, administração e alienação 
dos bens eclesiásticos e dos classificados do CAP-Pataias, 
e sobre quaisquer outros assuntos que a Direção submeta à 
sua apreciação;

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 25.º
(Reuniões)

1- O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente quatro 
vezes por ano, duas em cada semestre, e sempre que for 
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convocado pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido 
da maioria dos seus membros.

2- É desejável que duas das reuniões sejam conjuntas 
com os membros da direção para melhor conhecimento e 
avaliação dos programas e funcionamento do CAP-Pataias 
e dos projetos, estratégias, procedimentos e decisões da di-
reção. 

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 26.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do CAP-Pataias que pode ser instituído pela Direção em 
cada mandato, se especiais circunstâncias o requererem, 
depois de ouvido o Pároco, obtido o parecer favorável do 
Conselho Fiscal e a aprovação do Bispo Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período que não vá além do termo do man-
dato dos órgãos sociais em exercício.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título voluntário, 
a remuneração do Diretor Executivo será estabelecida pela 
Direção, tendo em conta as capacidades financeiras da ins-
tituição, a qualificação profissional e o horário de trabalho.

Artigo 27.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da ges-
tão corrente do CAP-Pataias, bem como cumprir, executar 
e mandar executar as deliberações da Direção, a quem deve 
obediência, com obrigação de participar nas reuniões da 
Direção para as quais for convidado, ainda que sem direito 
de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 28.º
(Do património)

1 – Constitui património do CAP-Pataias o conjunto de 
bens móveis, imóveis e direitos que legitimamente adqui-
riu e possui como seus.

2 – São bens do património do CAP-Pataias:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou ti-
tularidade do CAP-Pataias consideram-se bens eclesiás-
ticos, afetos a fins especificamente religiosos, ainda que 
provisoriamente sejam afetos aos demais fins expressos 
nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 29.º
(Da receita)

Constituem receitas do CAP-Pataias:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações instituí-
das a seu favor, desde que aprovados pelo Bispo Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo CAP-Pa-

taias a título secundário ou instrumental e afetas ao exercí-
cio da sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo CAP-Pataias ou por terceiros.

Artigo 30º
(Da despesa)

1 – As despesas do CAP-Pataias são de funcionamento 
e de investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade do CAP-Pataias;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o CAP-
-Pataias seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos sociais e 
trabalhadores, quer em serviço do CAP-Pataias, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As de construção e equipamento de novos edifícios, 
serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 

b) As de aquisição de prédios rústicos e urbanos, veícu-
los e outros equipamentos.

Artigo 31.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção, ou pessoa 
por esta mandatado, sem recurso a qualquer licença ou au-
torização do Bispo Diocesano.

Artigo 32.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Bispo 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2– São atos de administração extraordinária:
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a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de trinta por cento das recei-
tas ordinárias constantes nas contas do exercício do ano 
anterior;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a trinta por cento das receitas ordi-
nárias constantes nas contas do exercício do ano anterior;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto ou classi-
ficados:

f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto 
é, de bens temporais doados ao CAP-Pataias com o ónus, 
prolongado por tempo superior a cinco anos, de, com os 
rendimentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras 
funções eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3– Só com prévia autorização escrita da Autoridade 
Eclesiástica competente a Direção pode alienar validamen-
te:

a) Ex-votos oferecidos ao CAP-Pataias, coisas precio-
sas em razão da arte ou da história, relíquias insignes e 
imagens que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiás-
ticos.

4– São nulos os atos e contratos celebrados em nome do 
CAP-Pataias sempre que não tenha sido previamente obti-
da a licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico 
para a prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 33.º
(Perfil dos agentes do CAP-Pataias)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do CAP-Pa-
taias, requer-se que os seus colaboradores, a par da devida 
competência profissional, partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

2 – Quantos participam da vida do CAP-Pataias, nas 
suas diversas instâncias, devem procurar que a sua ação 
esteja sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé 
cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o CAP-Pataias providenciará à 
realização de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 34.º
(Destino dos bens em caso de extinção do CAP-Pataias)
1 – O CAP-Pataias pode ser extinto pelo Bispo 

diocesano, em conformidade com a legislação canónica 
universal e particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do CAP-Pataias, passarão 
para a Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica 
os bens móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver 
afetado e os que lhe forem deixados ou doados com essa 
condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
CAP-Pataias, indicada pelo Bispo Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 35.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exerci-
da por sacerdote distinto do Pároco, pode o CAP-Pataias 
comparticipar na sua remuneração, conforme as normas da 
Diocese, com a aprovação escrita do Bispo.

CAPÍTULO V
AMIGOS DO CAP-PATAIAS

Artigo 36.º
(Dos Amigos do CAP-Pataias)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comu-
nidade paroquial, pode ser criada o grupo dos Amigos 
do CAP-Pataias, constituído por todas as pessoas que 
desejarem colaborar na prossecução das atividades do 
CAP-Pataias através de trabalho voluntário ou outras 
formas de apoio, e que, como tal, sejam admitidas pela 
Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admissão, 
nos Amigos do CAP-Pataias, dos familiares dos beneficiá-
rios e de outras pessoas que, pela sua formação ou compe-
tências, possam significar um enriquecimento para a vida 
do CAP-Pataias.

3 – A constituição, organização e funcionamento dos 
Amigos do CAP-Pataias obedecerão a regulamento pró-
prio elaborado pela Direção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete aos Amigos do CAP-
-Pataias pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Di-
reção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 37.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o CAP-Pataias está sujeito às normas de coorde-
nação, orientação, vigilância e administração próprias do 
Direito Canónico, designadamente, no que respeita a licen-
ça para a prática de atos de administração extraordinária, à 
emissão de instruções, ao direito de visita, à apresentação 
de contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão 
dos seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disci-
plina eclesiástica.
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Artigo 38.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas 
Jurídicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Co-
letivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em Assembleia Geral no dia 31 de julho de 
2015 (ata n.º 38).

(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos 
do Centro Social Paroquial 
de Nossa Senhora da Piedade 
de Monte Redondo

Refª: CE2015A-021

O padre Joaquim de Jesus João, pároco e presidente do 
Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de 
Monte Redondo, com data de 25 de agosto de 2015, apre-
sentou ao Bispo de Leiria-Fátima os novos Estatutos do 
referido Centro Social Paroquial, aprovados em reunião de 
Direção de 3 de agosto do ano corrente, solicitando a ho-
mologação dos respetivos Estatutos. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a 
legislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-mo-
delo dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos 
da Igreja Católica” aprovados pela Conferência Episcopal 
Portuguesa na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril 
de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de VI capítulos e 39 artigos e estão im-

presso em 17 páginas A4 rubricadas pelos membros da Di-
reção e por mim. São assinados dois exemplares: um para 
a instituição e outro para o arquivo da secretaria episcopal.

Leiria, 02 de setembro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS 

PREÂMBULO
Nos meados de 1992, após a visita a idosos e acamados, 

senti interiormente a preocupação por alguns que encontrei 
no meio de sérias dificuldades de ordem física, psicológica 
e espiritual, com falta de carinho humano e apoio em va-
riados aspetos. E foi assim que, em finais do ano de 1992, 
me dirigi ao então Sr. Jacinto de Sousa Gil, responsável 

no centro paroquial Paulo VI da Sé, pessoa com muita ex-
periência no assunto, para que me ajudasse a redigir uns 
Estatutos para a Fundação de uma obra social que pudesse 
ser resposta à preocupação pastoral que sentia. 

No Cartório Paroquial da Sé, demos início à redação 
dos Estatutos para a futura Instituição a que dei o feliz títu-
lo de Centro Social de Nossa Senhora da Piedade, Padroei-
ra da Paróquia. Como não era o bastante, tive de fazer di-
ligências no sentido da aprovação dos mesmos e da ereção 
canónica da instituição, enviando-os ao Bispo da Diocese, 
D. Serafim de Sousa Ferreira e Silva, que os aprovou, tendo 
a assinatura do Vigário Geral de então, Mons. Henrique 
Fernandes da Fonseca, no dia 25 de Maio de 1993. Este, 
na mesma data, enviou um exemplar para o respetivo reco-
nhecimento, ao existente na altura Governo Civil do Dis-
trito de Leiria e ao Centro Regional da Segurança Social, 
que, em conformidade com o disposto no estatuto aprova-
do pelo Decreto-Lei nº 119/83, de 25 de Fevereiro, alte-
rado pelo Decreto-Lei nº 402/85, de 11 de Outubro, e no 
Regulamento aprovado pela Portaria nº 778/83, de 23 de 
Julho, os declara registados definitivamente como estatu-
tos de instituição particular de solidariedade social reco-
nhecida como pessoa coletiva de utilidade pública como 
consta no Diário da República de 11/12/1995. O registo 
foi lavrado e considerado nos Serviços Sub-Regionais de 
Aveiro, onde deram entrada a 1 de Junho de 1993, pela 
inscrição nº30/95,a fl.72,vº, do livro nº5 das Fundações de 
Solidariedade Social.

A 1ª Direção do Centro Social foi composta por: 
Presidente, Pe. Joaquim de Jesus João, Pároco da 
Freguesia; Secretário, Fernando Augusto Ferreira Teixeira, 
e Tesoureiro, Domingos da Silva Azinheiro. Foi aprovada 
pelo Vigário Geral a 30 de Julho de 1993 e começou de 
imediato as suas funções.

Entretanto, surgiu o problema das instalações. Como 
a residência paroquial era espaçosa, podia dispensar uma 
parte para ali funcionar provisoriamente a sede do Centro 
Social. Procedemos imediatamente a obras de adaptação e, 
no dia de 3/12/1995, com 5 funcionárias, demos início às 
valências de Centro de Dia e Serviço de Apoio domiciliá-
rio. Passados anos, depois de muito trabalho e lutas, a ex-
pensas unicamente da população e de muitos amigos, cons-
truiu-se um edifício novo numa propriedade da Fábrica da 
Igreja Paroquial, investindo-se à volta de 900.000,00€. Foi 
benzido e inaugurado a 11/06/2006 com a presença de vá-
rias individualidades civis e religiosas, acrescentando-se às 
valências de Centro de Dia e Apoio Domiciliário também a 
da Estrutura Residencial para pessoas Idosas.

Hoje, passados que foram 9 anos, trabalham na Insti-
tuição 33 trabalhadoras e assistem-se na totalidade cerca 
de 100 idosos.

Padre Joaquim de Jesus João,
Pároco e Presidente da Direção

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Pieda-
de, doravante designado por Centro, é uma pessoa jurídica 
canónica de natureza pública, sujeita em Direito Canónico 
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de obrigações e de direitos consentâneos com a índole de 
instituto da Igreja Católica, para desempenhar o múnus in-
dicado nos presentes Estatutos, em ordem ao bem públi-
co eclesial (cf CIC c. 116, §1), ereta canonicamente por 
decreto do Bispo da Diocese de Leiria-Fátima, em 25 de 
maio de 1993, e sob sua vigilância e tutela, com Estatutos 
aprovados por esta autoridade eclesiástica (cf CIC cc. 113, 
§ 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o Centro é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS), nos termos dos artºs 10.º, 
11.º e 12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma 
pessoa coletiva religiosa reconhecida como IPSS, (cf 
Decreto-Lei 172-A/2014, artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 
45.º-49.º), qualificada como Institutos de Organizações 
ou Instituições da Igreja Católica, devidamente inscrita 
no competente registo das IPSS(s), sob o n.º 30/95, que 
adota a forma de Centro Social Paroquial, sem prejuízo do 
espírito e disciplina religiosa que o informam, regendo-se 
pelas disposições do Estatuto das IPSS(s) e demais normas 
aplicáveis, desde que no respeito pelas disposições da 
Concordata de 2004.

4 – O Centro foi criada para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro tem a sua sede na Rua da Escola, n.º 1 – 
2425-617 Monte Redondo, freguesia de Monte Redondo, 
município de Leiria. 

2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, embo-
ra não exclusivamente, o território da Paróquia de Monte 
Redondo. 

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua área 
de intervenção, de acordo com as normas da Igreja Católica, 
e tem como fins a promoção da caridade cristã, da cultura, 
educação e a integração comunitária e social, na perspetiva 
dos valores do Evangelho, de todos os habitantes da comuni-
dade onde está situado, especialmente dos mais pobres.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do Centro como serviço da comuni-
dade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com respei-
to pela liberdade de consciência, formação cristã aos seus 
beneficiários, não permitindo atividades nem assumindo 
compromissos que se oponha aos princípios cristãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e des-
favorecidas ou atingidas por calamidades, através criação e 
manutenção de serviços e estruturas de apoio adequadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da Doutrina Social da Igreja.

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:

a) Apoio à Primeira Infância, através de Creche, Educa-
ção Pré-escolar, Infantário e Jardim de Infância, incluindo 
as crianças e jovens em perigo;

b) Apoio à Segunda Infância, através de Atividades de 
Tempos Livres (ATL) ou outras;

c) Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;

d) Apoio à família, à integração social e comunitária, e 
à resolução de problemas habitacionais da população;

e) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário, ou outras;

f) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
g) Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;
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h) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomea-
damente através da prestação de cuidados de medicina 
preventiva, curativa, de cuidados continuados e de reabili-
tação e assistência medicamentosa;

i) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, o Centro poderá exercer, de modo secundário, 
outras atividades de fins não lucrativos, de carácter cultu-
ral, educativo, recreativo, de assistência e de saúde. 

2 – O Centro pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades do Centro obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia da instituição 
ou a perspetiva cristã da vida que informa os presentes Es-
tatutos.

2 – O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – O Centro pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam 
idêntica atividade, podendo constituir ou participar em 
uniões, federações ou confederações, com licença do Or-
dinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.

2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-
tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco 
de Monte Redondo e a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do pároco, quando é presidente do 
Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem per-
manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos, a não ser em situação extraordinária devidamen-
te justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Pároco de Monte Redondo, depois de 
consultar o Conselho Pastoral e o Conselho para os As-
suntos Económicos da Paróquia, a constituição da lista dos 
membros dos órgãos gerentes, a apresentar à aprovação e 
nomeação do Ordinário Diocesano, até 30 de novembro do 
ano em que termina o mandato ou logo que possível, quan-
do vagaram todos os cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa cau-
sa e após audiência prévia do respetivo órgão e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco de Monte Redondo indicar ao 
Ordinário Diocesano os elementos que preencham as va-
gas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou 
outra razão, será apresentada pelo Pároco ao Ordinário 
Diocesano a lista completa para os órgãos, em conformida-
de com o disposto no número 4 do Artigo 8º, iniciando-se 
novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos órgãos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro. 

2 – A nenhum membro dos órgãos gerentes do Centro 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido ce-
lebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico 
com o Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras 
para a instituição e tenha a decisão unânime e fundamen-
tada de aprovação dos restantes membros da Direção e o 
parecer favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e 
suas justificações devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.
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3 – Os membros dos órgãos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade do Centro, nem 
integrar corpos sociais de entidades conflituantes com ele

ou de participadas dele.
4 – Em princípio, também não poderão ser membros 

dos órgãos gerentes do Centro os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos órgãos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas, dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Con-
selho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um 
dos membros da Direção pode ser remunerado dentro dos 
limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

Os membros dos órgãos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos quais 
sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com 
quem vivam em condições análogas às dos cônjuges ou qual-
quer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos órgãos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos órgãos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. Pode ainda comunicar com os 
membros dos órgãos sobre quaisquer assuntos referentes à 
atividade do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de mem-
bros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, devendo 
haver sempre um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco de Mon-
te Redondo ou quem ele indicar na lista a apresentar para 
aprovação e nomeação ao Ordinário Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode, de motu próprio, dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro. 

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro; 

e) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro; 
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g) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro; 
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro; 
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

m) Elaborar os regulamentos internos do Centro e sub-
metê-los à apreciação do Ordinário Diocesano;

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;
q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-

das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Centro, como o Di-
retor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-

tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Direção na primeira reunião se-
guinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação das informações ou 

suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 

súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro; 
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em que 

se discriminarão as receitas e as despesas do mês anterior;
e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-

raria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar do Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do 
Tesoureiro ou de quem for designado pela Direção para o 
substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro. 
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2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do Centro que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Pároco, obtido o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da 
gestão corrente do Centro, bem como cumprir, executar e 
mandar executar as deliberações da Direção, a quem deve 
obediência, com obrigação de participar nas reuniões para 
as quais for convidado, ainda que sem direito de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro: 
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou ti-

tularidade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, 
afetos a fins especificamente religiosos, ainda que pro-
visoriamente sejam afetos aos demais fins expressos nos 
artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro: 
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade do Centro;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existen-
tes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.
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Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita Autoridade ecle-
siástica competente, a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal Por-
tuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiásticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do Centro, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.

2 – Quantos participam da vida do Centro, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o Centro providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para a 
Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e 
os que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comuni-
dade paroquial, pode ser criada uma Liga dos Amigos, 
constituída por todas as pessoas que desejarem colaborar 
na prossecução das atividades do Centro através de traba-
lho voluntário ou outras formas de apoio, e que, como tal, 
sejam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admis-
são, na Liga de Amigos, dos familiares dos beneficiários e 
de outras pessoas que, pela sua formação ou competências, 
possam significar um enriquecimento para a vida do Centro. 

3 – A constituição, organização e funcionamento da Liga 
obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Direção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos do 
Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emissão 
de instruções, ao direito de visita, à apresentação de contas e 
do balanço anual das suas atividades, à gestão dos seus bens 
com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina eclesiástica.

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
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Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas 
Jurídicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Co-
letivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 3 de agosto de 2015. 
A Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos 
da Junta de Ação Social 
da Paróquia da Batalha

Refª: CE2015A-022
António Cerejo Moreira Caseiro, presidente da Dire-

ção da Junta de Ação Social da Paróquia da Batalha, com 
data de 3 de setembro de 2015, apresentou ao Bispo de 
Leiria-Fátima os novos Estatutos da dita Junta de Ação So-
cial, aprovados na sua Assembleia Geral de 14 de julho 
do ano corrente, solicitando a homologação dos respetivos 
Estatutos. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a 
legislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-mo-
delo dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos 
da Igreja Católica” aprovados pela Conferência Episcopal 
Portuguesa na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril 
de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de VI capítulos e 39 artigos e estão impres-

sos em 17 páginas A4 rubricadas por mim e pelos membros 
da Direção. São assinados dois exemplares: um para a ins-
tituição e outro para o arquivo da secretaria episcopal.

Leiria, 04 de setembro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
No ano de 1948, a pedido do Bispo de Leiria-Fátima, 

D. José Alves Correia da Silva, a proprietária e fundadora, 
Maria Hercília Salles D’Oliveira Zuquet, também conheci-
da por “Menina Cilinha”, iniciou e organizou uma obra so-
cial na Vila da Batalha com o objetivo de dar apoio lúdico, 
humano e educativo às muitas crianças que terminavam a 
escola e não tinham ocupação.

A frequência foi grande. Vinham não só da Vila mas 
também de alguns lugares do Concelho, entrando crianças 
de idade ainda não escolar e alguns bebés. As crianças e 
adolescentes aprendiam cozinha, costura, bordados, cuida-
dos higiénicos, etc. 

Em 1950 o Cónego José Galamba de Oliveira propôs à 
Menina Cilinha, integrar aquelas iniciativas numa obra de 
ação social diocesana e cuja sede funcionava num solar, na 
Vila da Batalha. Nascia assim a “Junta de Ação Social da 
Diocese de Leiria”, cujos primeiros Estatutos foram apro-
vados por Despacho de 9/6/1952, publicados no Diário do 
Governo, n.º 145.º - 3. ª Série, de 20/06/1952.

A Junta desenvolveu várias valências: Cursos de For-
mação Doméstica, anos de 1953/1954, em várias Fregue-
sias do Concelho, Colónias de Férias, anos de 1952/1957 
– Foz do Arelho, Escola de Formação Rural desde 1956, 
tendo cedido este Alvará à Associação de Educação e Cul-
tura (A.E.C) denominação atual, Centros Materno Infantis, 
ano de 1958/1959 e Lar de Rapazes em Leiria, anos de 
1958/1960. Em 1975 esta Instituição passou pelas mesmas 
turbulências que outras, devido aos acontecimentos conhe-
cidos no nosso País. 

Em 23 de junho de 1982 foram aprovados pelo bispo 
de Leiria os Estatutos que tornam a Junta de Acção So-
cial da Diocese de Leiria uma “associação de fiéis”. Em 
1983 iniciou-se acordo de Cooperação com o Ministério 
dos Assuntos Sociais com garantia de subsídio que se man-
tém até hoje. Em 2000 fizemos acordo com o Ministério 
da Educação na valência: Educação Pré-escolar.  Em 2012 
iniciou-se a construção da nova sede, tendo sido concluída 
em 2013. Em 14 de abril de 2014, foram aprovados novos 
estatutos pelo bispo de Leiria-Fátima, tendo havido alte-
ração do nome para Junta de Ação Social da Paróquia da 
Batalha e o alargamento dos seus objetivos e secções.

Com 67 anos de existência, a Junta de Ação Social é 
uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), 
registada sob o n.º 8/83, do livro, n.º 2, a folhas 16 v e 
17 das Associações de Solidariedade Social, conforme de-
claração publicada em Diário da República, n.º 119/83, de 
25/02.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – A Junta de Ação Social da Paróquia da Batalha, 
doravante designada por JASPB, é uma pessoa jurídica 
canónica de natureza pública, sujeita em Direito Canónico 
de obrigações e de direitos consentâneos com a índole de 
instituto da Igreja Católica, para desempenhar o múnus in-
dicado nos presentes Estatutos, em ordem ao bem públi-
co eclesial (cf CIC c. 116, §1), ereta canonicamente por 
decreto do Bispo da Diocese de Leiria-Fátima, em 23 de 
junho de 1982, e sob sua vigilância e tutela, com Estatutos 
aprovados por esta autoridade eclesiástica (cf CIC cc. 113, 
§ 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
a JASPB é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
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de Solidariedade Social (IPSS), nos termos dos artºs 10.º, 
11.º e 12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, a JASPB é uma 
pessoa coletiva religiosa reconhecida como IPSS, (cf 
Decreto-Lei 172-A/2014, artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 
45.º-49.º), qualificada como Institutos de Organizações 
ou Instituições da Igreja Católica, criada em 20 de junho 
de 1952, devidamente inscrita no competente registo das 
IPSS(s), sob o n.º 24/2002, que adota a forma de JASPB, 
sem prejuízo do espírito e disciplina religiosa que o 
informam, regendo-se pelas disposições do Estatuto das 
IPSS(s) e demais normas aplicáveis, desde que no respeito 
pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – A JASPB foi criada para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – A JASPB tem a sua sede na Rua da Cerca Con-
ventual, n.º 183 – 2440-505 Batalha, freguesia de Batalha, 
município de Batalha. 

2 – A JASPB tem por âmbito de ação prioritária, embo-
ra não exclusivamente, o território da Paróquia de Batalha. 

3 – A JASPB, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – A JASPB prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – A JASPB, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão da JASPB como serviço da comuni-

dade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com respei-
to pela liberdade de consciência, formação cristã aos seus 
beneficiários, não permitindo atividades nem assumindo 
compromissos que se oponha aos princípios cristãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através cria-
ção e manutenção de serviços e estruturas de apoio ade-
quadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da Doutrina Social da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:

a) Apoio à Primeira Infância, através de Creche, Educa-
ção Pré-escolar, Infantário e Jardim de Infância, incluindo 
as crianças e jovens em perigo;

b) Apoio à Segunda Infância, através de Atividades de 
Tempos Livres (ATL) ou outras;

c) Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;

d) Apoio à família, à integração social e comunitária, e 
à resolução de problemas habitacionais da população;

e) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário, ou outras;

f) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
g) Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;

h) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomea-
damente através da prestação de cuidados de medicina 
preventiva, curativa, de cuidados continuados e de reabili-
tação e assistência medicamentosa;

i) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, a JASPB poderá exercer, de modo secundário, 
outras atividades de fins não lucrativos, de carácter cultu-
ral, educativo, recreativo, de assistência e de saúde. 

2 – A JASPB pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
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crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – A JASPB rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades da JASPB obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – A JASPB deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia da JASPB ou a 
perspetiva cristã da vida que informa os presentes Estatutos.

2 – A JASPB poderá celebrar acordos de cooperação com 
entidades oficiais e particulares, em ordem a receber o indis-
pensável apoio técnico e financeiro para as suas atividades.

3 – A JASPB pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam 
idêntica atividade, podendo constituir ou participar em 
uniões, federações ou confederações, com licença do Or-
dinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes da JASPB:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes da JAS-

PB, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco 
da Batalha e a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do pároco, quando é presidente da 
JASPB, os membros dos órgãos gerentes não podem per-
manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos, a não ser em situação extraordinária devidamen-
te justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Pároco da Batalha, depois de con-
sultar o Conselho Pastoral e o Conselho para os Assun-
tos Económicos da Paróquia, a constituição da lista dos 
membros dos órgãos gerentes da JASPB, a apresentar à 
aprovação e nomeação do Ordinário Diocesano, até 30 de 
novembro do ano em que termina o mandato ou logo que 
possível, quando vagaram todos os cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos da JASPB podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão e dos vi-
sados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco da Batalha indicar ao Ordiná-
rio Diocesano os elementos que preencham as vagas para 
completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou 
outra razão, será apresentada pelo Pároco ao Ordinário 
Diocesano a lista completa para os órgãos, em conformida-
de com o disposto no número 4 do Artigo 8º, iniciando-se 
novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos órgãos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos da JASPB. 

2 – A nenhum membro dos órgãos gerentes da JASPB 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido ce-
lebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico 
com a JASPB, a não ser que daí advenham vantagens cla-
ras para a instituição e tenha a decisão unânime e funda-
mentada de aprovação dos restantes membros da Direção e 
o parecer favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e 
suas justificações devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

3 – Os membros dos órgãos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade da JASPB, nem 
integrar corpos sociais de entidades conflituantes com ele

ou de participadas dele.
4 – Em princípio, também não poderão ser membros 

dos órgãos gerentes da JASPB os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador da JASPB ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas, dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.
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2 – Se o volume do movimento financeiro da instituição 
ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de propos-
to pela Direção, com o parecer favorável do Conselho Fiscal 
e a aprovação do Ordinário Diocesano, um dos membros da 
Direção pode ser remunerado dentro dos limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

Os membros dos órgãos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos quais 
sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com 
quem vivam em condições análogas às dos cônjuges ou 
qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha 
colateral.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos órgãos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos órgãos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos da JASPB são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos da JASPB só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. Pode ainda comunicar com os 
membros dos órgãos sobre quaisquer assuntos referentes à 
atividade da JASPB. 

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão da JASPB, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de 
membros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, 
devendo haver sempre um Presidente, um Secretário e um 
Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco da Bata-
lha ou quem ele indicar na lista a apresentar para aprovação 
e nomeação ao Ordinário Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode, de motu próprio, dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens da JASPB. 

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal da JASPB; 

e) Representar a JASPB em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos da JASPB; 
g) Gerir o património da JASPB, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio da JASPB, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores da JASPB; 
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita da JASPB; 
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção da JASPB, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

m) Elaborar e aprovar os regulamentos internos da 
JASPB;

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
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p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-
ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;

q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 
lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;

r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-
das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço da JASPB, como o 
Diretor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração da JASPB, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-

tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Direção na primeira reunião se-
guinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação das informações ou 

suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores da JASPB; 
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 

que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar a JASPB são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assinatu-
ras conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do Tesou-
reiro ou de quem for designado pela Direção para o substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção da JASPB, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos da JASPB, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos da JASPB. 

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
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da JASPB que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Pároco, obtido o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da ges-
tão corrente da JASPB, bem como cumprir, executar e 
mandar executar as deliberações da Direção, a quem deve 
obediência, com obrigação de participar nas reuniões da 
Direção para as quais for convidado, ainda que sem direito 
de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património da JASPB o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património da JASPB: 
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade da JASPB consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas da JASPB: 
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pela JASPB a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pela JASPB ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas da JASPB são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade da JASPB;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que a JASPB 
seja associada; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos órgãos gerentes 
e trabalhadores, quer em serviço da JASPB, quer para be-
nefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados aa JASPB com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
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mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita Autoridade ecle-
siástica competente, a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos à JASPB, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiás-
ticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
da JASPB sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes da JASPB)

1 – Em consonância com a matriz eclesial da JASPB, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.

2 – Quantos participam da vida da JASPB, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, a JASPB providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção da JASPB)

1 – A JASPB pode ser extinta pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção da JASPB, passarão para a 
Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e 
os que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos da 
JASPB, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos da JASPB e a usar 
da palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode a JASPB comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comuni-
dade paroquial, pode ser criada uma Liga dos Amigos, 
constituída por todas as pessoas que desejarem colaborar 
na prossecução das atividades da JASPB através de traba-
lho voluntário ou outras formas de apoio, e que, como tal, 
sejam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admissão, 
na Liga de Amigos, dos familiares dos beneficiários e de ou-
tras pessoas que, pela sua formação ou competências, pos-
sam significar um enriquecimento para a vida da JASPB. 

3 – A constituição, organização e funcionamento da 
Liga obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Di-
reção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos da 
JASPB pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, a JASPB está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emis-
são de instruções, ao direito de visita, à apresentação de 
contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão dos 
seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina 
eclesiástica.

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas Jurí-
dicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 10 de julho de 
2015 e na Assembleia Geral de 14 de julho de 2015. 

Junta de Acção Social da Paróquia da Batalha
A Direção,
(Assinaturas)
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Homologação do Compromisso 
da Irmandade da Santa Casa 
da Misericórdia de Fátima-Ourém

Refª: CE2015A-024
Fernanda M. Silva Rosa, Provedora da Santa Casa da 

Misericórdia de Fátima-Ourém, com data de 8 de setem-
bro de 2015, apresentou ao Bispo de Leiria-Fátima o novo 
Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericór-
dia de Fátima-Ourém, aprovado pela Assembleia Geral na 
sua sessão de 28 de agosto do ano corrente, cuja ata nos foi 
presente, solicitando a homologação do mesmo. 

Considerando que o presente Compromisso cumpre a 
legislação canónica e está conforme ao “Compromisso-
modelo para as Irmandades da Misericórdia” aprovado 
pela Conferência Episcopal Portuguesa na sua Assembleia 
Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cânone 314 do código de direito canónico,

APROVO O NOVO COMPROMISSO
que consta de 41 artigos e está impresso em 26 páginas 

rubricadas pelos membros da Mesa da Assembleia Geral e 
por mim. 

Leiria, 23 de setembro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

COMPROMISSO
Artigo 1.º

(Denominação, fim e natureza jurídica)
1 – A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 

Fátima-Ourém, também abreviadamente denominada de 
Misericórdia de Fátima-Ourém, instituída no ano de 2005, 
é uma associação de fiéis, com personalidade jurídica 
canónica, cujo fim é a prática das Catorze Obras de Miseri-
córdia, tanto corporais como espirituais, visando o serviço 
e apoio com solidariedade a todos os que precisam, bem 
como a realização de atos de culto católico, de harmonia 
com o seu espírito tradicional, informado pelos princípios 
do humanismo e da doutrina e moral cristãs.

2 – Em conformidade com a sua ereção canónica, a 
Misericórdia de Fátima-Ourém encontra-se sujeita ao re-
gime especial decorrente do Compromisso celebrado en-
tre a União das Misericórdias Portuguesas e a Conferência 
Episcopal Portuguesa, assinado em 2 de maio de 2011 (de 
ora em diante designado abreviadamente por Compromis-
so CEP/UMP) ou de documento bilateral que o substitua, o 
qual consubstancia o Decreto-Geral Interpretativo da Con-
ferência Episcopal Portuguesa, da mesma data.

3 – A Misericórdia de Fátima-Ourém tem, também, re-
conhecida a sua personalidade jurídica civil, com estatuto 
de Instituição Particular de Solidariedade Social, pelo que 
é considerada uma entidade da economia social, nos ter-
mos da respetiva Lei de Bases, e natureza de Pessoa Cole-
tiva de Utilidade Pública. 

Artigo 2.º 
(Âmbito, duração e princípios)

1 – A Misericórdia de Fátima-Ourém, constituída por 
tempo indeterminado, tem a sua sede na Freguesia de Fáti-

ma e exerce a sua ação no município de Ourém, aí podendo 
estabelecer delegações.

2 – A Misericórdia de Fátima-Ourém pode igualmente 
estender a sua ação aos municípios limítrofes ao da sua 
sede, desde que aí não exista outra Santa Casa da Miseri-
córdia ou que, existindo, esta expressamente não se opo-
nha.

3 – Sem quebra da sua autonomia e independência e 
dos princípios que a criaram e orientam, a Misericórdia de 
Fátima-Ourém poderá, com vista à melhor realização dos 
seus fins:

a) Negociar e celebrar acordos e parcerias com o Es-
tado Português, com as Autarquias Locais, com outras Ir-
mandades da Misericórdia, com instituições particulares 
de solidariedade social e com outras entidades nacionais ou 
estrangeiras empenhadas na prática da solidariedade social 
e da caridade cristã;

b) Aceitar a cooperação de outras entidades públicas 
ou particulares;

c) Empenhar-se em promover a colaboração e o melhor 
entendimento com as autoridades e a população locais em 
tudo o que respeitar à manutenção e desenvolvimento das 
obras sociais, existentes ou a criar, designadamente através 
de atuações de caráter dinamizador e educativo.

d) Em estreita colaboração e cooperação com a Paró-
quia de Fátima, a Instituição pretende o desenvolvimento 
da comunidade assegurando a componente sócio-caritativa 
e humanitária da paróquia. 

4 – A Misericórdia de Fátima-Ourém poderá constituir 
associações, uniões, federações e confederações com ou-
tras Santas Casas da Misericórdia, instituições do sector 
da economia social, entidades do sector público e organi-
zações do sector privado, para criar ou manter, de forma 
regular e permanente, serviços ou equipamentos de utili-
zação comum e desenvolver ações sociais de responsabi-
lidade partilhada.

5 – A Misericórdia de Fátima-Ourém é membro da 
União das Misericórdias Portuguesas, com todos os deve-
res e direitos inerentes a tal condição.

Artigo 3.º 
(Objetivos)

1 – Para concretização do seu fim, a Misericórdia de 
Fátima-Ourém pode conceder bens e desenvolver ativida-
des de intervenção social, designadamente de:

a) Apoio à infância e juventude, designadamente a 
crianças e jovens em perigo;

b) Apoio às pessoas idosas, às pessoas com deficiência 
e incapacidade, às pessoas em situação de necessidade ou 
de dependência, sem-abrigo e a vítimas de violência do-
méstica;

c) Apoio à família e comunidade em geral;
d) Apoio à integração social e comunitária;
e) Promoção da saúde, prevenção da doença e presta-

ção de cuidados na perspetiva curativa, de reabilitação e 
reintegração, designadamente através da criação, explora-
ção e manutenção de hospitais, unidades de cuidados con-
tinuados e paliativos, serviços de diagnóstico e terapêuti-
ca, cuidados primários de saúde e tratamentos de doenças 
do foro mental ou psiquiátrico e de demências, bem como 
aquisição e fornecimento de medicamentos e assistência 
medicamentosa;
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f) Salvaguarda e defesa do seu património cultural, ar-
tístico e religioso;

g) Promoção da educação, da formação profissional e 
da igualdade de homens e mulheres;

h) Habitação e turismo social;
i) Empreendedorismo e outras respostas e serviços não 

incluídos nas alíneas precedentes, desde que enquadráveis 
no âmbito da economia social, isto é, desde que contri-
buam para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos e 
para a sustentabilidade da instituição;

j) Atividade agrícola.
2 – Sob a invocação de Nossa Senhora da Misericórdia, 

sua Padroeira, a Misericórdia de Fátima-Ourém manterá o 
culto divino e exercerá as atividades que constarem des-
te Compromisso e as mais que vierem a ser consideradas 
convenientes.

3 – A Misericórdia de Fátima-Ourém pode, ainda, prosse-
guir, de modo secundário ou instrumental, outras atividades, 
a título gratuito ou geradoras de fundos, para garantir a sua 
sustentabilidade económico-financeira, por si ou em parceria, 
desde que permitidas por lei e deliberadas pela Assembleia 
Geral. A Misericórdia de Fátima-Ourém pode também criar 
fundações pias autónomas canonicamente eretas.

4 – Quando cumpra os critérios definidos pelo Regula-
mento n.º 346/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 17 de abril, e pela Lei n.º 18/2015, de 4 de março, sobre 
atividades secundárias e instrumentais, a Misericórdia de Fá-
tima-Ourém assume a natureza de empresa social ou socieda-
de de empreendedorismo social, para os efeitos aí definidos.

5 – Para a promoção dos seus fins compromissórios, 
a Misericórdia de Fátima-Ourém apoia e incentiva o 
voluntariado, promovendo a cooperação e a ética na res-
ponsabilidade.

Artigo 4.º
(Bandeira e Brasão)

1 – A Bandeira é o símbolo representativo da Santa 
Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém.

2 – O Brasão é composto à dextra pela imagem de 
Nossa Senhora e os Pastorinhos e à sinistra pelo castelo 
de Ourém, adornados com duas cornocópias e no centro 
superior a coroa de Nossa Senhora em ouro. Listel azul 
com legenda em branco Fátima-Ourém.  

3 – Além da sua Bandeira, denominada da Misericórdia, 
a Misericórdia de Fátima-Ourém usa os trajes habituais, 
designados por Opas.

4 – A Assembleia Geral poderá deliberar a utilização de 
qualquer outro símbolo que se venha a entender por conve-
niente para a prossecução dos fins sociais.

Artigo 5.º
(Dos Irmãos da Misericórdia)

1 – Constituem a Irmandade da Santa Casa da Miseri-
córdia de Fátima-Ourém todos os seus atuais Irmãos e os 
que, de futuro, nela venham a ser admitidos.

2 – O número de Irmãos é ilimitado e deve representar 
a comunidade em que se insere.

Artigo 6.º
(Admissão e readmissão)

1 – Podem ser admitidos como Irmãos os indivíduos de 
ambos os sexos que reúnam as seguintes condições:

a) Sejam maiores de idade;
b) Sejam naturais ou residentes no município da sede 

da Irmandade da Misericórdia ou a ela ligados por laços de 
afetividade;

c) Gozem de boa reputação moral e social;
d) Aceitem os princípios da doutrina e da moral cristãs 

e revelem, pela sua conduta social ou pela sua atividade 
pública, respeito pela fé católica e seus fundamentos;

e) Se comprometam ao pagamento de uma quota míni-
ma anual de valor aprovados em Assembleia Geral.

2 – A admissão dos Irmãos é feita mediante proposta 
assinada por um Irmão e pelo próprio candidato, em que 
este se identifique, se comprometa a cumprir as obrigações 
de Irmão e indique o montante da quota que subscreve.

3 – Tal proposta será submetida à apreciação e deli-
beração da Mesa Administrativa numa das suas reuniões 
ordinárias posteriores à apresentação nos Serviços Admi-
nistrativos da Misericórdia de Fátima-Ourém, no prazo 
impreterível de sessenta dias.

4 – Serão admitidos os candidatos que reúnam as con-
dições legais e compromissórias.

5 – Da rejeição da proposta de admissão cabe recurso 
para a Assembleia Geral, a interpor conjuntamente pelos 
proponentes no prazo de trinta dias seguidos a contar da 
notificação.

6 – A admissão de novos Irmãos terá efeito compromis-
sório e legal depois de estes assinarem, perante o Provedor, 
no prazo de trinta dias a contar da notificação da admissão, 
documento pelo qual se comprometam a desempenhar com 
fidelidade os seus deveres de Irmãos, após o qual serão ins-
critos no respetivo Livro.

7 – A readmissão de Irmão obedece aos mesmos termos 
da admissão.

Artigo 7.º 
(Deveres)

Todos os Irmãos são obrigados:
a) A honrar, defender e proteger a Misericórdia de Fáti-

ma-Ourém em todas as circunstâncias, em especial quando 
ela for injustamente acusada ou atacada no seu carácter de 
instituição particular e eclesial, procedendo com reta inten-
ção e ao serviço da verdade e do bem comum, sem ambições 
ou propósitos de satisfação pessoal, mas, antes e sempre, 
com o pensamento em Deus, nos Irmãos e nos Beneficiários;

b) A observar, cumprir e fazer cumprir as disposições 
compromissórias e regulamentares da Misericórdia de Fá-
tima-Ourém;

c) A desempenhar com zelo e dedicação os lugares dos 
Órgãos Sociais para os quais tiverem sido eleitos;

d) A não cessar a atividade nos cargos sociais para que 
foram eleitos sem prévia participação escrita e fundamen-
tada ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral;

e) A colaborar no progresso e desenvolvimento da Mi-
sericórdia de Fátima-Ourém, de modo a prestigiá-la e a tor-
ná-la cada vez mais respeitada, eficiente e útil;

f) A divulgar os fins e atividade prosseguidos pela Mi-
sericórdia de Fátima-Ourém, com vista a promover o incre-
mento da atividade voluntária e do número de Irmãos, bem 
como a angariação de donativos e patrocínio de causas pro-
movidos pela Mesa Administrativa ou por ela aprovados;

g) A comparecer, sempre que possível, nos atos oficiais 
e nas solenidades e cerimónias religiosas ou públicas que a 
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Misericórdia de Fátima-Ourém promova ou para as quais 
haja sido convidada;

h) Ao pagamento pontual da quota social.

Artigo 8.º
(Direitos)

1 – Todos os Irmãos têm direito:
a) A participar e votar nas reuniões da Assembleia Ge-

ral;
b) A eleger e ser eleitos para os Órgãos Sociais, contan-

to que, no mínimo, façam parte da Misericórdia de Fátima-
-Ourém há mais de um ano, e tenham cumprido todos os 
deveres previstos no Compromisso;

c) A recorrer para a Assembleia Geral das irregulari-
dades ou infrações graves ao presente Compromisso, sem 
prejuízo do recurso canónico para o Bispo diocesano;

d) A requerer a convocação de Assembleias Gerais ex-
traordinárias, nos termos do artigo 22.º, n.º 4, alínea b), 
deste Compromisso;

e) A requerer, por escrito e com fundado interesse aten-
dível, informação sobre a atividade e gestão da Misericór-
dia, mediante pagamento dos respetivos custos;

f) A visitar, gratuitamente e com acordo prévio, as 
obras e serviços sociais da Misericórdia e a utilizá-los, com 
observância dos respetivos regulamentos;

g) A ser sufragados, após a morte, com os atos religio-
sos previstos no Compromisso;

h) A receber um exemplar deste Compromisso e o 
cartão de identificação, bem como a manter, devidamente 
atualizado, o seu número de Irmão;

i)  A solicitar a exoneração da qualidade de Irmão.
2 – Os Irmãos não podem votar nas deliberações da 

Assembleia Geral em que forem direta ou pessoalmente 
interessados.

3 – A inobservância dos requisitos de capacidade elei-
toral passiva previstos na alínea b), do n.º 1, determina a 
nulidade da eleição do candidato em causa.

4 – Os direitos dos Irmãos não podem ser reduzidos 
pelo facto de estes serem também trabalhadores ou bene-
ficiários dos serviços prestados pela Misericórdia de Fáti-
ma-Ourém, salvo no que se refere ao voto nas deliberações 
respeitantes a condições e retribuições de trabalho, regalias 
sociais ou quaisquer direitos ou interesses que lhes digam 
respeito.

Artigo 9.º
(Infração, sanção e processo disciplinar)

1 – Constitui infração disciplinar, punível com as san-
ções previstas no número seguinte, a violação grave e cul-
posa pelo Irmão dos deveres consignados nas leis, neste 
Compromisso e nas disposições regulamentares aprovadas 
em Assembleia Geral.

2 – Os Irmãos que incorrerem em responsabilidade 
disciplinar ficam sujeitos, consoante a natureza, a gravidade 
e o carácter danoso da infração, às seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensão até doze meses;
c) Exclusão.
3 – A autoridade disciplinar reside na Mesa Adminis-

trativa.
4 – A deliberação de aplicação de sanção disciplinar 

será sempre precedida da instauração de processo discipli-

nar pela Mesa Administrativa, individualizando-se por for-
ma escrita as infrações imputadas, com audiência prévia e 
garantias de defesa por parte do Irmão em causa.

5 - O processo disciplinar segue os termos previstos em 
regulamento próprio. 

Artigo 10.º
(Perda da qualidade de Irmão)

Perdem a qualidade de Irmão:
a) Os que falecerem;
b) Os que tiverem sido punidos com a pena de exclu-

são;
c) Os que pedirem a respetiva exoneração;
d) Os que deixarem de satisfazer as suas quotas por 

tempo superior a três anos e que, depois de notificados por 
carta registada, não cumpram com esta obrigação ou não 
justifiquem a sua atitude no prazo de trinta dias.

Artigo 11.º
(Exclusão)

1 – Poderão ser excluídos da Misericórdia de Fátima-
-Ourém os Irmãos que:

a) Não prestarem contas de valores que lhes tenham 
sido confiados;

b) Sem motivo justificado e atendível, se recusarem a 
servir os lugares dos Órgãos Sociais para que tiverem sido 
eleitos;

c) Perderem a reputação moral ou social com notorie-
dade pública que afete o bom nome e missão da Miseri-
córdia;

d) Os que, voluntariamente, causarem danos à Mise-
ricórdia ou concorram, direta e culposamente, para o seu 
desprestígio;

e) Tomarem publicamente atitudes hostis à fé católica.
2 – Sem prejuízo do recurso canónico, da deliberação 

que aplique sanção de exclusão cabe recurso, com efeito 
suspensivo, para a Assembleia Geral, a interpor pelo Irmão 
interessado no prazo de trinta dias seguidos a contar da com-
petente notificação, devendo o mesmo ser votado em reu-
nião extraordinária até noventa dias após a sua interposição.

3 – O Irmão que por qualquer forma deixar de perten-
cer à Irmandade da Misericórdia de Fátima-Ourém não tem 
direito a reaver as quotizações que haja pago, sem prejuízo 
da sua responsabilidade por todas as prestações relativas ao 
período em que foi Irmão.

Artigo 12.º
(Atividade espiritual e religiosa)

1 – Nas diversas obras sociais e serviços da Misericór-
dia de Fátima-Ourém deverá haver assistência espiritual e 
religiosa e, para tal, sendo possível, um Capelão privativo 
provido pelo Bispo diocesano, sob apresentação da Mesa 
Administrativa.

2 – Como atos de expressão cultual celebrar-se-ão os 
seguintes:

a) Missa semanal;
b) Missa de sufrágio por alma de cada Irmão falecido;
c) A festa anual da Visitação em honra da Padroeira das 

Santas Casas da Misericórdia;
d) As cerimónias litúrgicas da Semana Santa;
e) Missa no mês de novembro de cada ano por alma de 

todos os Irmãos, Beneméritos e Benfeitores falecidos; 
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f) A celebração de outros atos de culto que constituam 
encargos aceites.

Artigo 13.º
(Corpos sociais)

São Corpos Gerentes da Misericórdia de Fátima-Ou-
rém a Assembleia Geral, a Mesa Administrativa e o Con-
selho Fiscal.

Artigo 14.º
(Mandato social)

1 – O mandato social tem a duração de quatro anos e 
inicia-se com a tomada de posse.

2 – Os titulares dos órgãos mantêm-se em funções até à 
posse dos novos titulares.

3 – O exercício do mandato dos titulares dos órgãos só 
pode ter início após a respetiva tomada de posse, a qual, 
depois da devida homologação pelo Bispo diocesano, é 
dada pelo presidente cessante da mesa da Assembleia Ge-
ral até ao 30.º dia posterior ao da eleição, ficando a eficácia 
canónica da posse dependente da emissão do competente 
decreto de homologação, sem prejuízo dos recursos ecle-
siásticos eventualmente apresentados.

4 – O Provedor só pode ser eleito para três mandatos 
consecutivos.

5 – Incumbe aos Órgãos Sociais cessantes fazer a entre-
ga de todos os valores, documentos, inventários e arquivo 
da Misericórdia aos Órgãos eleitos para novo mandato e 
até à posse destes, bem como informá-los com rigor de to-
das as circunstâncias relevantes que se possam repercutir 
na execução do mandato social.

Artigo 15.º 
(Exclusividade, não elegibilidade e impedimentos)

1 – Aos titulares dos Órgãos Sociais não é permitido o 
desempenho simultâneo de mais de um cargo nos Órgãos 
Sociais da Misericórdia, assim como não é permitido o de-
sempenho em simultâneo de cargos nos órgãos sociais de 
entidades da mesma ou idêntica natureza jurídica cujos fins 
e atividades sejam conflituantes com os da Misericórdia, 
bem como em uniões, federações e confederações de tais 
entidades.

2 – Entre os membros da Mesa Administrativa e/ou os 
membros do Conselho Fiscal não pode haver laços de pa-
rentesco ou afinidade no 1º grau da linha reta ou no 2º grau 
da linha colateral, bem como matrimoniais ou que vivam 
em condições análogas às dos cônjuges.

3 – Os titulares dos Órgãos Sociais estão impedidos de 
votar em assuntos que digam diretamente respeito à sua 
pessoa ou nos quais sejam interessados os respetivos côn-
juges ou que vivam em condições análogas às dos cônjuges 
ou qualquer familiar em linha reta ou até ao 2.º grau da 
linha colateral.

4 – Os titulares da Mesa Administrativa não podem 
contratar direta ou indiretamente com a Misericórdia, salvo 
se do contrato resultar manifesto benefício para a mesma.

5 – A Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal não po-
dem ser constituídos maioritariamente por trabalhadores 
da Santa Casa da Misericórdia. 

6 – O cargo de presidente do Conselho Fiscal não pode 
ser exercido por trabalhadores da Misericórdia de Fátima-
-Ourém.

7 – Para além doutras incapacidades previstas na lei, 
não podem exercer funções nos órgãos Sociais os Irmãos 
que mantenham com a Misericórdia de Fátima-Ourém li-
tígio judicial.

Artigo 16.º
(Condição do exercício do cargo)

1 – O exercício de qualquer cargo nos Órgãos Sociais é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas.

Artigo 17.º
(Forma de obrigar)

1 – A Misericórdia de Fátima-Ourém fica obrigada com 
as assinaturas conjuntas do Provedor e do Tesoureiro ou, 
na respetiva falta ou impedimento, do Vice-Provedor e do 
Secretário.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas do Provedor e do Tesoureiro.

3 – Nos atos de mero expediente bastará a assinatura do 
Provedor ou de outra pessoa nomeada para o efeito.

Artigo 18.º
(Responsabilidade dos titulares) 

1 – Os titulares da Mesa Administrativa e do Conselho 
Fiscal não podem abster-se de votar nas reuniões dos res-
petivos Órgãos a que estiverem presentes e são responsá-
veis, civil e criminalmente, pelas faltas ou irregularidades 
cometidas no exercício do mandato.

2 – Além de outros motivos legalmente previstos, 
os membros dos Órgãos Sociais ficam exonerados de 
responsabilidades se:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva deliberação 
ou resolução e a reprovarem em declaração exarada na ata 
da sessão imediata em que se encontrem presentes depois 
de dela terem conhecimento;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na respetiva ata.

3 – Sem prejuízo do disposto no Código Civil, os Me-
sários são solidariamente responsáveis pela administração 
e gestão da Irmandade e, bem assim, pelos prejuízos cau-
sados por atos e omissões de gestão praticados pela Mesa 
Administrativa ou por algum dos seus membros quando, 
tendo conhecimento de tais atos ou omissões, bem como 
do propósito de os praticar, não suscitem a intervenção da 
Mesa e/ou do Conselho Fiscal no sentido de tomar as me-
didas adequadas.

Artigo 19.º
(Deliberações e atas)

1 – A Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal só po-
dem deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.

2 – Quando este Compromisso ou a lei não exijam 
maioria qualificada, as deliberações dos Órgãos Sociais 
são tomadas por maioria dos votos dos presentes. 

3 – As votações respeitantes às eleições dos Órgãos So-
ciais ou à apreciação do mérito e das características especí-
ficas de pessoas são feitas obrigatoriamente por escrutínio 
secreto.

4 – De cada reunião dos Órgãos Sociais lavrar-se-á ata, 
descrevendo sumária e fielmente o que se passou e delibe-
rou, assinada por todos os membros presentes ou, quando 



| LEIRIA-FÁTIMA | Ano XXIII | N.º 55 | 31 Dezembro 2015 |    79

respeite à Assembleia Geral, pelos membros da respetiva 
Mesa.

5 – A ata será aprovada no início da reunião seguinte ou 
em minuta na própria reunião, podendo, no caso de sessão 
da Assembleia Geral, ser outorgada à respetiva Mesa um 
voto de confiança para a sua aprovação.

Artigo 20.º
(Estatuto e composição da Mesa da Assembleia Geral)
1 – A Assembleia Geral é constituída por todos os Ir-

mãos no pleno gozo dos seus direitos associativos e com-
promissórios, nela residindo o poder soberano deliberativo 
da Misericórdia de Fátima-Ourém.

2 – A Assembleia Geral é dirigida pela respetiva Mesa, 
composta por um Presidente, um Vice-Presidente e dois 
Secretários efetivos e dois suplentes, à qual compete repre-
sentar a Assembleia, bem como garantir o funcionamento 
democrático da Misericórdia.

3 – Na falta ocasional de qualquer dos membros da 
Mesa, competirá à Assembleia Geral designar os respeti-
vos substitutos de entre os Irmãos presentes, os quais ces-
sarão as suas funções no termo da reunião.

4 – No caso de renúncia ou de falta permanente de 
qualquer dos membros da Mesa da Assembleia Geral, a 
Assembleia procede à sua recomposição por voto secreto, 
completando o membro designado o mandato social.

Artigo 21.º
(Competências da Assembleia Geral)

1 – Compete à Assembleia Geral deliberar sobre todas 
as matérias não compreendidas nas atribuições legais ou 
compromissórias dos outros Órgãos e, necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais de atuação da Miseri-
córdia de Fátima-Ourém;

b) Acompanhar a atuação dos demais Órgãos Sociais, 
zelando pelo cumprimento das disposições e princípios 
compromissórios e legais;

c) Apreciar, discutir e votar o Relatório de Atividades 
e Contas do Exercício do ano anterior, bem como o Plano 
de Atividades e Orçamento, de Exploração Previsional e 
Investimentos, propostos pela Mesa Administrativa para o 
exercício seguinte, além de revisões orçamentais, sempre 
sob parecer do Conselho Fiscal;

d) Apreciar e deliberar sobre a alteração deste Compro-
misso e sobre a extinção, cisão ou fusão da Misericórdia de 
Fátima-Ourém, sem prejuízo das formalidades canónicas.

e) Eleger os Órgãos Sociais ou alguns dos seus membros;
f) Destituir a totalidade ou parte dos membros da res-

petiva Mesa e os membros da Mesa Administrativa e do 
Conselho Fiscal;

g) Apreciar e deliberar sobre a aquisição onerosa e a 
alienação, a qualquer título, de bens imóveis e de outros 
bens patrimoniais de rendimento ou de valor histórico ou 
artístico;

h) Autorizar, sob proposta da Mesa Administrativa e 
parecer do Conselho Fiscal, a realização de financiamentos 
e mútuos onerosos;

i) Autorizar o Provedor, ou quem o substitua, a deman-
dar os membros dos Órgãos Sociais por atos ilícitos prati-
cados no exercício das suas funções;

j) Aprovar a adesão a uniões, federações ou confede-
rações;

k) Deliberar a utilização de qualquer outro símbolo que 
se venha a entender por conveniente para a prossecução 
dos fins sociais, bem como a alteração ou atualização dos 
atuais símbolos e brasão;

l) Aprovar os regulamentos previstos neste Compro-
misso, sob proposta da Mesa Administrativa;

m) Apreciar e deliberar sobre os recursos interpostos 
das deliberações ou resoluções da Mesa Administrativa 
que lesem direta e gravemente os direitos de Irmão;

n) Fixar, sob proposta da Mesa Administrativa, os va-
lores mínimos da quota a pagar pelos Irmãos, bem como a 
periodicidade e forma de pagamento; 

o) Deliberar, sob proposta da Mesa Administrativa, a 
atribuição da qualidade de Irmão Honorário ou Benemé-
rito.

2 – A deliberação da Assembleia Geral sobre o exer-
cício do direito de ação civil ou penal contra os membros 
dos Órgãos Sociais e mandatários, incluindo quem repre-
senta a Misericórdia nessa mesma ação, pode ser tomada 
na Assembleia Geral convocada para apreciação do Rela-
tório de Atividades e Contas do Exercício do ano anterior, 
mesmo que a respetiva proposta não conste da ordem de 
trabalhos.

Artigo 22.º
(Reuniões da Assembleia Geral)

1 – As reuniões da Assembleia Geral são ordinárias e 
extraordinárias.

2 – A Assembleia Geral reúne ordinariamente:
a) No mês de dezembro do final de cada mandato, para 

a eleição dos Órgãos Sociais;
b) Até 31 de março de cada ano, para apreciar, discutir 

e aprovar o Relatório de Atividades e Contas do Exercício 
do ano anterior e do parecer do órgão de fiscalização, de-
vendo estes documentos estar acessíveis para consulta dos 
Irmãos, na sede e, caso exista, no sítio institucional, logo 
que a convocatória seja expedida, por meio de aviso postal;

c) Até 30 de novembro de cada ano, para apreciar, 
discutir e aprovar o Plano de Atividades e Orçamento, de 
Exploração Previsional e Investimentos, para o ano seguin-
te, e o parecer do órgão de fiscalização, documentos estes 
que igualmente devem estar acessíveis para consulta dos 
Irmãos, nas mesmas condições de modo, tempo e lugar 
previstas na alínea anterior.

3 – Contrariamente ao que sucede nas reuniões extraor-
dinárias, em que apenas podem ser tratados os assuntos 
expressamente referidos nas convocatórias, nas reuniões 
ordinárias podem ser tratados assuntos não previstos na 
respetiva ordem de trabalhos, mas sem poder deliberativo, 
salvo se estiverem presentes ou representados na reunião 
todos os Irmãos no pleno gozo dos seus direitos sociais e 
todos concordarem com o aditamento.

4 – A Assembleia Geral reúne extraordinariamente:
a) Quando regularmente convocada por iniciativa do 

respetivo Presidente ou a pedido do Provedor, da Mesa Ad-
ministrativa ou do Conselho Fiscal;

b) A requerimento subscrito por um mínimo de 10% 
dos Irmãos no pleno gozo dos seus direitos associativos 
e compromissórios, indicando com precisão os assuntos a 
incluir na ordem de trabalhos.

5 – As deliberações a que se refere a alínea g), do n.º 1, 
do artigo 21.º obedecem às seguintes regras:
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a) A alienação ou oneração dos bens imóveis e de ou-
tros bens patrimoniais de rendimento ou de valor histórico 
ou artístico será feita nos termos do Compromisso e da lei, 
por valor que, em princípio, não poderá ser inferior ao da 
avaliação por perito oficial, efetuada para o efeito, infor-
mando-se o Bispo diocesano sobre os elementos essenciais 
do negócio;

b) A alienação de ex-votos que tenham sido oferecidos 
à Irmandade da Misericórdia ou de coisas preciosas em 
razão da arte ou da história religiosas depende de licença 
eclesiástica;

c) A oneração ou alienação de bens afetos a ativida-
des cultuais ou religiosas depende de autorização prévia do 
Bispo diocesano.

6 – As deliberações da Assembleia Geral sobre as ma-
térias constantes das alíneas d), i) e j), do n.º 1, do artigo 
21.º, só serão válidas se obtiverem o voto favorável de pelo 
menos 2/3 dos votos expressos.

7 – No caso da alínea d), do n.º 1, do artigo 21.º, a 
extinção da Misericórdia de Fátima-Ourém não terá lugar 
se, pelo menos, um número de Irmãos igual ao dobro dos 
membros dos Órgãos Sociais se declarar disposto a asse-
gurar a permanência da Instituição, qualquer que seja o 
número de votos contra.

Artigo 23.º 
(Forma de convocação) 

1 – A Assembleia Geral é convocada com, pelo menos, 
15 dias de antecedência, pelo Presidente da Mesa ou pelo 
seu substituto.

2 – A convocatória é afixada na sede da Misericórdia de 
Fátima-Ourém e é também feita pessoalmente, por meio 
de correio eletrónico ou aviso postal expedido para cada 
associado. 

3 – Deve ainda ser dada publicidade à convocatória das 
Assembleias Gerais nas publicações da associação, no sítio 
institucional da Misericórdia de Fátima-Ourém e em aviso 
afixado em locais de acesso ao público nas instalações e es-
tabelecimentos da associação, bem como através de anún-
cio publicado nos dois jornais de maior circulação da área 
onde se situe a sede.

4 – Da convocatória deve constar o dia, a hora, o local 
e a ordem de trabalhos da reunião.

5 – A decisão de convocação da Assembleia Geral ex-
traordinária deve ocorrer no prazo de quinze dias após o 
pedido ou requerimento e a reunião deve realizar-se no 
prazo máximo de trinta dias, a contar da data da receção do 
pedido ou requerimento.

6 – A comparência de todos os Irmãos na sessão 
sanciona quaisquer irregularidades na convocatória da 
Assembleia Geral, desde que nenhum deles se oponha à 
realização da Assembleia Geral. 

Artigo 24.º
(Quórum e funcionamento)

1 – A Assembleia Geral reúne à hora marcada na 
convocatória, se estiver presente mais de metade dos as-
sociados com direito de voto, ou 30 minutos depois, com 
qualquer número de presenças, desde que tal cominação 
seja determinada na convocatória. 

2 – A Assembleia Geral extraordinária que seja convo-
cada a requerimento dos Irmãos só poderá reunir com a 

presença mínima de três quartos dos requerentes, a cuja 
chamada se deve proceder, logo que for aberta a sessão.

3 – As deliberações da Assembleia Geral são tomadas 
com observância do disposto nos artigos 20.º e 23.º deste 
Compromisso.

Artigo 25.º
(Voto e representação dos Irmãos)

1 – Na Assembleia Geral cada Irmão dispõe de um voto.
2 – O voto em representação apenas é admitido nos atos 

eleitorais, nos seguintes termos:
a) Tanto o representante como o representado têm de 

ser Irmãos no pleno uso dos seus direitos;
b) Cada Irmão só pode assumir uma representação;
c) Sem prejuízo da identificação e verificação da ca-

pacidade individual do representante, este deve ainda de-
monstrar perante a Mesa da Assembleia Geral que tem os 
poderes necessários para a representação e votação, exi-
bindo e entregando procuração assinada pelo representado, 
autenticada ou que tenha apensa fotocópia do respetivo 
cartão de identificação.

3 – É admitido o voto por correspondência, exclusiva-
mente em reuniões destinadas a eleições dos Órgãos So-
ciais e nas condições previstas no Regulamento Eleitoral, 
devendo a assinatura do Irmão estar reconhecida nos ter-
mos da lei.

Artigo 26.º
(Mesa Administrativa)

1 – A Mesa Administrativa é o órgão de administração  
da Misericórdia de Fátima-Ourém, sendo composta por 
sete membros efetivos, dos quais um será o Provedor, e 
bem assim quatro suplentes. 

2 – Logo que investidos no exercício das suas funções, 
os membros efetivos escolherão entre si o Vice-Provedor, 
o Secretário, o Tesoureiro e os três Vogais, sob proposta do 
Provedor.

3 – Os Irmãos suplentes podem ser chamados à 
colaboração da Mesa Administrativa quando for julgada 
conveniente a sua coadjuvação, caso em que têm direito a 
participar, mas sem direito a voto, ou quando se verifique 
impedimento dos efetivos. 

4 – Em caso de vacatura da maioria dos lugares da 
Mesa Administrativa, depois de esgotados os respetivos 
suplentes, chamados à efetividade pela ordem em que tive-
rem sido eleitos, deverão realizar-se eleições parciais para 
o preenchimento das vagas verificadas, no prazo máximo 
de um mês.

5 – O termo do mandato dos membros eleitos nas con-
dições do número anterior coincidirá com o dos inicial-
mente eleitos.

6 – A Mesa Administrativa pode delegar poderes de re-
presentação e administração para a prática de certos atos 
ou de certas categorias de atos em qualquer dos seus mem-
bros, em profissionais qualificados ao serviço da Miseri-
córdia ou em mandatários.

Artigo 27.º
(Competências da Mesa Administrativa)

1 – Compete à Mesa Administrativa representar a Mi-
sericórdia de Fátima-Ourém, incumbindo-lhe designada-
mente:
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a) Praticar e promover as ações conducentes aos fins 
da Misericórdia, às suas obras e ao seu desenvolvimento;

b) Velar pela efetivação dos direitos dos beneficiários, 
bem como pelos privilégios, tradições e direitos da Miseri-
córdia de Fátima-Ourém e, sobretudo, pela sua autonomia;

c) Executar e fazer executar as deliberações dos Órgãos 
Sociais da Misericórdia, assim como zelar pelo cumprimen-
to deste Compromisso e dos regulamentos que o completem;

d) Deliberar sobre a admissão de Irmãos e aplicar as 
penas disciplinares de suspensão ou exclusão, nos termos 
deste Compromisso;

e) Elaborar anualmente os documentos previstos no ar-
tigo 22.º, n.º 2, alíneas b) e c), deste Compromisso, a fim de 
serem submetidos a parecer do Conselho Fiscal e delibera-
ção da Assembleia Geral;

f) Administrar os bens, obras e serviços da Misericór-
dia, zelando pelo bom funcionamento e organização dos 
seus vários setores;

g) Contratar e gerir os recursos humanos da Misericór-
dia de Fátima-Ourém;

h) Cobrar receitas, saldar despesas e deliberar sobre as 
dívidas incobráveis;

i) Deliberar sobre a aceitação de heranças, legados e 
donativos, assim como sobre a angariação de fundos, me-
diante donativos ou subscrições, por intermédio de Irmãos, 
individual ou coletivamente;

j) Constituir grupos de trabalho, estudo e reflexão, com 
o objetivo de melhorar e desenvolver as atividades sociais 
da Misericórdia de Fátima-Ourém, designadamente atra-
vés da divulgação do seu espírito, da sua obra, dos seus 
propósitos, das suas iniciativas e das suas realizações e 
necessidades, perante as populações locais, mediante en-
contros, reuniões e festividades de carácter local e cultural;

k) Deliberar, nos termos da lei, sobre o arrendamen-
to, comodato ou cessão de exploração de bens imóveis 
da Misericórdia, em razão de procedimento julgado mais 
conveniente, fundamentado em ata, sendo que os preços e 
valores aceites não podem ser inferiores aos que vigorarem 
no mercado, de harmonia com os valores estabelecidos em 
peritagem oficial, exceto se se tratar de arrendamentos para 
habitação, que seguem o regime geral sobre arrendamen-
tos, salvo ponderações de ordem social;

l) Anualmente e após a sua aprovação pela Assembleia 
Geral, enviar ao Bispo Diocesano o Relatório de Ativida-
des e Contas do Exercício do ano anterior, bem como o 
Plano de Atividades e Orçamento, de Exploração Previsio-
nal e Investimentos, para o exercício seguinte, nos mes-
mos termos em que o faz perante a Segurança Social, para 
conhecimento e para “visto” no que respeita às atividades 
cultuais e religiosas;

m) Elaborar o cadastro-inventário do património, mó-
vel e imóvel, e dos valores da Santa Casa da Misericórdia, 
mantendo-o permanentemente atualizado;

n) Deliberar sobre pleitos a intentar ou a contestar, as-
sim como sobre transações, confissões ou desistências.

2 – A Mesa Administrativa pode ainda:
a) Delegar a coordenação dos diversos serviços e res-

postas sociais, bem como as competências que entender, 
em qualquer dos seus membros, em profissionais qualifica-
dos ao seu serviço ou em mandatários.

b) Delegar poderes de gestão numa Comissão Executi-
va, constituída pelo Provedor, que preside, por um Mesá-

rio e um terceiro elemento colaborador da Misericórdia de 
Fátima-Ourém.

Artigo 28.º
(Competências dos membros da Mesa Administrativa)

1 – Compete ao Provedor, entre outras atribuições:
a) Superintender, diretamente ou por intermédio das 

pessoas para tal efeito nomeadas, na administração da Mi-
sericórdia, orientando e fiscalizando os respetivos serviços 
e respostas sociais;

b) Convocar e presidir às reuniões da Mesa Adminis-
trativa, dirigindo os respetivos trabalhos;

c) Exercer a representação da Misericórdia, em juízo e 
fora dele;

d) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-
mento e rubricar os livros de atas da Mesa Administrativa;

e) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 
Mesa Administrativa conjuntamente com o Secretário;

f) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-
tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Mesa Administrativa na primeira 
reunião seguinte;

g) Assinar a correspondência, ordens de pagamento e 
os recibos comprovativos de arrecadação de receitas;

h) Delegar quaisquer dos seus poderes em outros mem-
bros da Mesa Administrativa;

i) Fazer executar as deliberações da Assembleia Geral 
e da Mesa Administrativa e cumprir quaisquer outras obri-
gações inerentes ao seu cargo, ou que as leis vigentes ou o 
costume antigo lhe imponham.

2 – Compete ao Vice-Provedor coadjuvar o Provedor 
no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas au-
sências e impedimentos.

3 – Compete ao Secretário, entre outras atribuições:
a) Superintender nos Serviços Administrativos e de Se-

cretaria, bem como na organização dos arquivos da Miseri-
córdia de Fátima-Ourém;

b) Lavrar as atas das reuniões da Mesa Administrati-
va e efetuar a inscrição dos Irmãos admitidos no respetivo 
Livro;

c) Prover e atualizar o expediente da Misericórdia.
4 – Compete ao Tesoureiro, entre outras atribuições:
a) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-

raria da Santa Casa da Misericórdia;
b) Diligenciar pela prestação de informação mensal à 

Mesa Administrativa, através da apresentação de balance-
tes contabilísticos e de tesouraria;

c) Providenciar, regularmente, pelo fornecimento à 
Mesa Administrativa duma lista atualizada dos devedores;

d) Acompanhar a elaboração do inventário do patrimó-
nio da Misericórdia, diligenciando pela sua permanente 
atualização.

5 – Compete aos Vogais coadjuvar os restantes elemen-
tos da Mesa Administrativa e desempenhar as tarefas que 
lhes forem atribuídas.

Artigo 29.º
(Funcionamento)

1 – A Mesa Administrativa reúne sempre que o julgar 
conveniente, sob convocação do Provedor, por iniciativa 
deste ou da maioria dos seus membros, mas, obrigatoria-
mente, uma vez por mês.
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2 – As deliberações serão tomadas tendo em conta o 
disposto no artigo 19.º do Compromisso, tendo o Provedor 
direito a voto de qualidade, em caso de empate na votação.

Artigo 30.º
(Conselho Fiscal)

1 – O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da Mi-
sericórdia de Fátima-Ourém.

2 – O Conselho Fiscal é composto por um Presidente, 
um Vice-Presidente, um Secretário e dois vogais.

3 – Haverá, simultaneamente, cinco suplentes, que se 
tornarão efetivos à medida que se derem vagas e pela or-
dem em que tiverem sido eleitos, podendo, até então e sem 
prejuízo disso, assistir às reuniões e tomar parte na discus-
são dos assuntos, mas sem direito a voto.

4 – Para o Conselho Fiscal devem ser escolhidos, pre-
ferencialmente, os Irmãos que possuam conhecimentos in-
dispensáveis ao exercício dos seus poderes de fiscalização.

5 – Na hipótese de vacatura do cargo de Presidente, 
será o mesmo preenchido pelo Vice-Presidente e este pelo 
Secretário.

6 – Em caso de vacatura da maioria dos lugares do Con-
selho Fiscal, depois de esgotados os respetivos suplentes, 
deverão realizar-se eleições parciais para o preenchimento 
das vagas verificadas, no prazo máximo de um mês.

7 – O termo do mandato dos membros eleitos nas con-
dições do número anterior coincidirá com o dos inicial-
mente eleitos.

Artigo 31.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal, entre outras, vigiar 
pelo cumprimento da lei e deste Compromisso e, designa-
damente:

a) Exercer a fiscalização sobre a ação da Mesa Admi-
nistrativa, velando, designadamente, sobre o cumprimento 
do Relatório de Atividades e Contas do Exercício do ano 
anterior, bem como o Plano de Atividades e Orçamento, de 
Exploração Previsional e Investimentos, para o exercício 
seguinte;

b) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e docu-
mentos da Misericórdia de Fátima-Ourém, bem como so-
bre os atos dos Órgãos Sociais, em especial nos domínios 
financeiro, económico e patrimonial, sempre que o julgue 
conveniente;

c) Dar parecer sobre os documentos previstos no artigo 
21.º, n.º 1, alínea c), bem como sobre qualquer outro as-
sunto que os Órgãos Sociais submetam à sua apreciação, 
designadamente sobre a aquisição e alienação de imóveis, 
reforma ou alteração deste Compromisso;

d) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus 
membros às reuniões da Mesa Administrativa, quando para 
tal for convocado pelo Provedor;

e) Examinar e conferir os valores existentes nos cofres, 
sempre que o considere oportuno;

f) Verificar os balancetes da tesouraria, quando o en-
tender; 

g) Solicitar à Mesa Administrativa os elementos que 
considerar necessários ao cumprimento das suas atribui-
ções, bem como propor reuniões extraordinárias para dis-
cussão, com aquele órgão, de determinados assuntos cuja 
importância o justifique;

h) Apresentar à Mesa Administrativa qualquer suges-
tão que considere útil para os melhores procedimentos de 
administração da Misericórdia de Fátima-Ourém ou qual-
quer proposta que vise a melhoria do regime de contabili-
dade usado.

2 – O órgão de fiscalização pode ser integrado ou 
assessorado por um revisor oficial de contas ou por uma 
sociedade de revisores oficiais de contas, sempre que o 
movimento financeiro da instituição o justifique.

Artigo 32.º
(Funcionamento)

1 – O Conselho Fiscal reúne, ordinariamente, uma vez 
em cada trimestre, podendo reunir também, extraordina-
riamente, para apreciação de assuntos de caráter urgente, 
sob convocação do Presidente, por iniciativa deste ou da 
maioria dos seus membros. 

2 – As deliberações serão tomadas tendo em conta o 
disposto no artigo 19.º deste Compromisso, tendo o Pre-
sidente direito a voto de qualidade, em caso de empate na 
votação.

Artigo 33.º
(Conselho Consultivo)

1 – A Mesa Administrativa poderá propor à Assembleia 
Geral a criação de um órgão de consulta da Misericórdia, 
com o objetivo de emitir parecer nas matérias de relevância 
institucional colocadas à sua apreciação.

2 – A composição, competência, organização e funcio-
namento do Conselho Consultivo reger-se-ão por regula-
mento aprovado pela Assembleia Geral.

Artigo 34.º
(Processo e matérias de natureza eleitoral)

1 – As eleições regem-se por este Compromisso, pelo 
Direito Canónico e pela lei civil.

2 – A abertura do processo eleitoral para os Corpos So-
ciais compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
cabendo à Mesa Administrativa a preparação do caderno 
eleitoral.

3 – A eleição será feita por escrutínio secreto, à 
pluralidade de votos dos Irmãos presentes, finda a qual o 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral anunciará os re-
sultados e proclamará os eleitos, lavrando-se e assinando-
se a respetiva ata. Comunicará ao Bispo diocesano para 
homologação, devendo os eleitos tomar posse em sessão 
que terá lugar em data que não ultrapasse a primeira quin-
zena do ano civil imediato ao das eleições, reportando-se o 
início do mandato ao dia 1 de janeiro.

4 – As reclamações contra a lista ou listas de candidatu-
ra serão decididas pelo Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral e da decisão deste cabe recurso canónico para o Bis-
po diocesano.

5 – Todos os demais procedimentos de natureza eleito-
ral serão disciplinados em regulamento próprio, aprovado 
expressamente pela Assembleia Geral.

6 – O contencioso eleitoral é da competência do Bispo 
diocesano, nos termos do Direito Canónico.

7 – Em ponderadas circunstâncias extraordinárias e ex-
cecionais, e após audiência prévia escrita do Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral da Misericórdia Fátima-Ourém 
no prazo perentório de 10 dias, o Bispo Diocesano poderá 
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designar uma comissão administrativa por um período de 
tempo limitado, mas nunca superior a seis meses, para or-
ganizar e concluir o processo eleitoral e pôr em funciona-
mento regular os Órgãos Sociais da Misericórdia. 

Artigo 35.º
(Património)

1 – O património da Misericórdia Fátima-Ourém é 
constituído por todos os bens e direitos que integram o seu 
ativo, bem como pelos que venha a adquirir ou a receber 
por título legítimo.

2 – As benemerências aos Órgãos Sociais ou a algum 
dos seus membros, na qualidade de representante da Mise-
ricórdia Fátima-Ourém, são pertença desta.

3 – A alienação ou oneração do património da Mise-
ricórdia obedece ao previsto nos artigos 21.º e 22.º deste 
Compromisso. 

4 – A Misericórdia Fátima-Ourém deve aceitar heran-
ças, legados ou doações, nos termos da lei, contanto que 
não fique a cumprir encargos que excedam as forças da 
herança ou do legado ou o ónus da doação e que não sejam 
contrários à lei.

Artigo 36.º
(Rendimentos)

Constituem, nomeadamente, receitas da Misericórdia 
Fátima-Ourém:

a) As quotas dos respetivos Irmãos;
b) As heranças, legados, doações e respetivos rendi-

mentos;
c) Os subsídios, comparticipações e compensações de 

entidades públicas, privadas e religiosas;
d) O produto da alienação de bens;
e) Os espólios móveis dos utentes que não forem legi-

timamente reclamados pelos herdeiros ou seus represen-
tantes, no prazo de um ano a contar do dia do falecimento;

f) Os rendimentos de prestação de serviços desenvol-
vidas no âmbito dos fins compromissórios, bem como de 
outras atividades acessórias;

g) Os rendimentos de bens próprios;
h) O produto de campanhas de angariação de fundos e 

dos donativos particulares;
i) O produto de empréstimos;
j) Os rendimentos obtidos de investimentos financeiros;
k) O produto da venda de publicações sobre a história e 

atividades da Misericórdia;
l) Quaisquer outros rendimentos conformes com a lei, 

este Compromisso ou os Regulamentos.

Artigo 37.º
(Gastos)

1 – As despesas da Misericórdia Fátima-Ourém são de 
funcionamento e de investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução do presente Compro-
misso;

b) As do exercício do culto e as que resultam do cum-
primento de encargos da responsabilidade da Misericórdia;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que a Miseri-
córdia seja associada; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Sociais 
e trabalhadores, quer em serviço da Misericórdia, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existen-
tes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 38.º
(Beneméritos e Honorários)

1 – Podem ser declarados Beneméritos da Irmandade 
da Misericórdia Fátima-Ourém, sem no entanto assumirem 
a qualidade efetiva de Irmãos, pessoas ou entidades que, 
por lhe haverem efetuado donativos ou doações relevantes, 
sejam merecedoras de tal distinção.

2 – Podem ser declarados Honorários da Irmandade da 
Misericórdia, sem no entanto assumirem a qualidade efe-
tiva de Irmãos, pessoas ou entidades que, pelo seu mérito 
social ou em recompensa de relevantes serviços prestados, 
sejam merecedoras de tal distinção. 

3 – A declaração de Benemérito e Honorário compete 
à Assembleia Geral, mediante proposta da Mesa Adminis-
trativa, procedendo-se à sua inscrição em Livro especial 
próprio e passando-se-lhe o respetivo diploma.

4 – Os Beneméritos e Honorários existentes à data de 
aprovação deste Compromisso manterão essa qualidade e 
gozarão dos direitos próprios, sem prejuízo de outros espe-
ciais que, entretanto, lhes tenham sido concedidos.

Artigo 39.º
(Extinção)

1 – A extinção da Misericórdia Fátima-Ourém proces-
sa-se nos termos das leis civil e canónica.

2 – A Assembleia Geral só pode deliberar sobre 
a extinção, por maioria qualificada, na sequência de 
convocatória expressamente efetuada para o efeito, nos 
termos previstos no artigo 22.º deste Compromisso.

3 – A Assembleia Geral que deliberar a dissolução no-
meará os liquidatários de entre os Irmãos presentes.

4 – Em caso de extinção da Misericórdia, o remanes-
cente dos respetivos bens, após os que tiverem o destino 
decorrente de vinculação legal ou compromissória espe-
cífica, será, por deliberação da Assembleia Geral e após 
ouvido o Bispo diocesano territorialmente competente, 
atribuído a outra Instituição de Misericórdia ou Instituição 
de expressão católica com finalidade idêntica, em estrita 
observância do Compromisso CEP/UMP.

5 – Em caso de extinção da Misericórdia, competirá 
igualmente à Assembleia Geral eleger uma comissão liqui-
datária, com poderes limitados à prática dos atos meramen-
te conservatórios e necessários, quer à liquidação do pa-
trimónio social, quer à ultimação dos negócios pendentes.

6 – A extinção da Misericórdia, como Instituição Par-
ticular de Solidariedade Social, implica a sua subsistência 
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como pessoa jurídica canónica, mantendo a propriedade 
dos bens afetos a fins de caráter religioso ou a outras ativi-
dades a que se dedique.

Artigo 40.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação deste Compromisso serão resolvidas ou integra-
das conformemente à lei, ao Compromisso CEP/UMP e 
aos princípios gerais de direito canónico ou civil.

Artigo 41.º
(Norma transitória)

Constituído por 41 artigos, este Compromisso revoga 
integralmente o anterior Compromisso da Misericórdia Fá-
tima-Ourém, entrando em vigor imediatamente após apro-
vação em Assembleia Geral e cumprimento das demais 
formalidades exigidas por lei.

Aprovado em Assembleia Geral de 28 de agosto de 2015.
A Mesa da Assembleia Geral da Irmandade da Santa 

Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém,
(Assinaturas)

Instituição do Centro Pastoral 
Diocesano

Refª: CE2015A-031

D. António Augusto dos Santos Marto, Bispo da 
Diocese de Leiria-Fátima, faz saber quanto segue:

Os desafios à missão da Igreja de testemunhar e irradiar 
o Evangelho no mundo requerem, cada vez mais, pessoas 
bem preparadas, serviços criativos e dinâmicos, movimen-
tos apostólicos ousados e oportunas atividades formativas. 
Neste sentido, na exortação apostólica “A alegria do Evan-
gelho”, o Papa Francisco observa que “precisamos de 
criar espaços pastorais apropriados para motivar e sanar 
os agentes pastorais, lugares onde regenerar a sua fé em 
Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, onde compartilhar 
as próprias questões mais profundas e as preocupações 
quotidianas, onde discernir em profundidade e com crité-
rios evangélicos sobre a própria existência e  experiência, 
com o objetivo de orientar para o bem e a beleza as pró-
prias opções individuais e sociais” (EG 77).

Várias instituições diocesanas podem garantir as finali-
dades indicadas pelo Santo Padre. Entre elas, estão o Semi-
nário e a casa de retiros de S. José, nele instalada. Todavia, 
a Diocese necessitava também de uma “casa” em condi-
ções apropriadas para os seus múltiplos serviços pastorais 
e administrativos, acolher a sede dos movimentos eclesiais 
e associações de fiéis e proporcionar formação espiritual, 
teológica, apostólica e pedagógica aos agentes pastorais. 
Esta “casa” será chamada Centro Pastoral Diocesano (CE-
PADI). 

Se o Seminário tem a missão de preparar bons e zelosos 
pastores para a Igreja, acompanhando e formando os que 
recebem a vocação para o ministério sacerdotal, o Centro 
Pastoral Diocesano ajudará os fiéis cristãos a viverem e 
exercerem o sacerdócio comum, pelo qual correspondem 
mais perfeitamente à sua vocação de “discípulos missioná-

rios”. Apoiando as múltiplas iniciativas de âmbito eclesial, 
o Centro Pastoral acolherá quantos precisam de contactar 
os serviços diocesanos ou buscam formação para tornar 
mais esclarecida a sua fé e comprometido o seu testemu-
nho. Juntamente com o Seminário, o Centro Pastoral é, 
pois, o outro pulmão da Diocese.

Assim, usando da competência de governar a Igreja 
particular que me está confiada (cf cân. 391), 

instituo o CENTRO PASTORAL DIOCESANO
nas condições seguintes:
1. A sua sede é no edifício do Seminário Diocesano, 

ocupando os espaços que lhe forem destinados;
2. Salvo decisão episcopal contrária, normalmente, 

cabe ao reitor do Seminário ser o diretor do CEPADI;
3. A gestão do CEPADI é assegurada por um conselho 

de administração, presidido pelo diretor e constituído ainda 
pelo vigário geral, o ecónomo diocesano e o ecónomo do 
Seminário;

4. Será dotado de um Regulamento, onde se estabele-
cem as condições de funcionamento, a partilha de respon-
sabilidades entre o Seminário e a Administração diocesana 
e a corresponsabilidade dos Serviços e Movimentos que 
nele têm sede e atividades;

5. O seu financiamento será suportado pelo fundo eco-
nómico diocesano, pelo Seminário, pelas receitas que ad-
venham de algumas atividades, da comparticipação de Mo-
vimentos e Associações ou das ofertas que lhe sejam feitas.

Leiria, 04 de outubro de 2015, memória de S. Francisco 
de Assis e dia anual da Igreja diocesana.

† António Augusto dos Santos Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Homologação dos Estatutos 
do Centro de Acção Social 
do Santuário de Fátima

Refª: CE2015A-027

O padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fá-
tima, com data de 29 de setembro de 2015, apresentou ao 
Bispo de Leiria-Fátima os novos Estatutos do Centro de 
Acção Social do Santuário de Fátima, solicitando a homo-
logação dos mesmos. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a 
legislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-mo-
delo dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos 
da Igreja Católica” aprovados pela Conferência Episcopal 
Portuguesa na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril 
de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de 5 capítulos e 40 artigos e estão impres-

so em 16 páginas A4 rubricadas pelo reitor e por mim. São 
assinados dois exemplares: um para a instituição e outro 
para o arquivo da secretaria episcopal.

Leiria, 05 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral
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ESTATUTOS

PREÂMBULO
O Centro de Acção Social do Santuário de Fátima, cria-

do no dia 13 de Outubro de 1994 pela Fábrica do Santuário 
de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, teve os seus Es-
tatutos aprovados por Decreto de Sua Excelência Reveren-
díssima o Senhor Bispo de Leiria-Fátima datado de 16 de 
Dezembro de 1994.

A 1 de Fevereiro de 1995 foi recebida pelo Serviço 
Sub-regional de Santarém a competente participação, ten-
do o registo sido lavrado pela inscrição nº 35/95, de fl. 75 a 
fl. 75v do livro nº5 das Fundações de Solidariedade Social.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro de Acção Social do Santuário de Fáti-
ma é uma pessoa jurídica canónica de natureza pública, 
sujeita em Direito Canónico de obrigações e de direitos 
consentâneos com a índole de instituto da Igreja Católica, 
para desempenhar o múnus indicado nos presentes Esta-
tutos, em ordem ao bem público eclesial (cf CIC c. 116, 
§1), ereta canonicamente por decreto do Bispo da Diocese 
de 16/12/1994 e sob sua vigilância e tutela, com Estatutos 
aprovados por esta autoridade eclesiástica (cf CIC cc. 113, 
§ 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o Centro é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma pes-
soa coletiva religiosa reconhecida como Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 172-A/2014, 
artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), qualificada como 
Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja 
Católica, devidamente inscrita no competente registo das 
IPSS, sob o n.º 35/95, que adota a forma de Centro de Ac-
ção Social, sem prejuízo do espírito e disciplina religiosa 
que o informam, regendo-se pelas disposições do Estatuto 
das IPSS e demais normas aplicáveis, desde que no respei-
to pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro tem a sua sede em Santuário de Nossa Se-
nhora de Fátima, freguesia de Fátima, município de Ourém.

2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, em-
bora não exclusivamente, o território da Diocese de 
Leiria-Fátima.

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja Ca-
tólica, e tem como fins acolher, amparar e educar crianças e 
jovens que se encontrem em necessidade de proteção e au-
xílio, facultar serviços ou prestações de segurança social, 
informados pelos princípios da doutrina e moral cristãs.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral dos utentes e de quem lhes assiste;

c) O espírito de convivência e de solidariedade social, 
como fator de trabalho comum, tendente à valorização in-
tegral de todos;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do Centro de Acção Social como ser-
viço da comunidade cristã, devendo, por isso, proporcio-
nar, com respeito pela liberdade de consciência, formação 
cristã aos seus beneficiários, não permitindo atividades 
nem assumindo compromissos que se oponha aos princí-
pios cristãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e des-
favorecidas ou atingidas por calamidades, através da criação 
e manutenção de serviços e estruturas de apoio adequadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que  se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

j) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:
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a) Manter o Lar de Crianças e Jovens, denominado 
“Casa de S. Miguel”, incluindo as crianças e jovens em 
perigo;

b) Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;

c) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, o Centro de Acção Social poderá exercer, de 
modo secundário, outras atividades de fins não lucrativos, 
de carácter cultural, educativo, recreativo, de assistência e 
de saúde;

2 – O Centro de Acção Social pode ainda desenvolver 
atividades de natureza instrumental relativamente aos seus 
fins não lucrativos, ainda que desenvolvidos por outras en-
tidades por ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos 
resultados económicos contribuam exclusivamente para o 
financiamento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro de Acção Social rege-se por estes Es-
tatutos e, no que forem omissos, pelo Código de Direito 
Canónico, pela Carta Apostólica sob a forma de Motu Pro-
prio sobre o serviço da caridade “Intima Ecclesiae Natu-
ra”, pela legislação particular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades do Centro obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro de Acção Social deverá colaborar com as 
demais instituições existentes, particularmente com a pa-
róquia e com a Diocese, desde que não contrariem a legis-
lação canónica universal e particular, os fins e a autonomia 
do Centro de Acção Social ou a perspetiva cristã da vida 
que informa os presentes Estatutos.

2 – O Centro de Acção Social poderá celebrar acordos 
de cooperação com entidades oficiais e particulares, em or-
dem a receber o indispensável apoio técnico e financeiro 
para as suas atividades.

3 – O Centro pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam 
idêntica atividade, podendo constituir ou participar em 
uniões, federações ou confederações, com licença do Or-
dinário Diocesano.

4 – O Centro de Acção Social poderá aceitar a colabo-
ração de trabalhadores voluntários e de pessoas dotadas de 
aptidões adequadas.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal;
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Reitor do 
Santuário de Fátima e a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do Reitor do Santuário de Fátima, 
quando é presidente da Direção do Centro, ou alguém por 
ele expressamente nomeado e consignado em documento 
próprio, os membros dos órgãos gerentes não podem 
permanecer em qualquer deles por mais de três mandatos 
consecutivos, a não ser em situação extraordinária 
devidamente justificada e com aprovação do Ordinário 
Diocesano.

4 – Compete ao Reitor do Santuário de Fátima a consti-
tuição da lista dos membros dos órgãos gerentes do Centro, a 
apresentar à aprovação e nomeação do Ordinário Diocesano, 
até 30 de novembro do ano em que termina o mandato ou 
logo que possível, quando vagaram todos os cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Reitor do Santuário.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão do Centro 
e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Reitor do Santuário indicar ao Ordiná-
rio Diocesano os elementos que preencham as vagas para 
completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou ou-
tra razão, será apresentada pelo Reitor do Santuário ao 
Ordinário Diocesano a lista completa para os órgãos, em 
conformidade com o disposto no número 4 do Artigo 8º, 
iniciando-se novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido ce-
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lebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico 
com o Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras 
para a instituição e tenha a decisão unânime e fundamen-
tada de aprovação dos restantes membros da Direção e o 
parecer favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e 
suas justificações devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

3 – Os membros dos corpos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade do Centro, nem 
integrar corpos sociais de entidades conflituantes com ele

ou de participadas dele.
4 – Em princípio, também não poderão ser membros 

dos corpos gerentes do Centro os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Con-
selho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um 
dos membros da Direção pode ser remunerado dentro dos 
limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos quais 
sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com 
quem vivam em condições análogas às dos cônjuges ou 
qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha 
colateral.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Reitor do Santuário pode assistir às reuniões desses 
órgãos, sem direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas 
a conhecer com a devida antecedência as datas e ordens 
de trabalho das respetivas reuniões. O Reitor do Santuário 
pode ainda comunicar com os membros dos órgãos sobre 
quaisquer assuntos referentes à atividade do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por cinco elementos: Presi-
dente, Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro e Vogal;

2 – O Presidente da Direção é o Reitor do Santuário de 
Fátima ou alguém por ele expressamente nomeado em do-
cumento próprio ou quem ele indicar na lista a apresentar 
para aprovação e nomeação ao Ordinário Diocesano.

3 – O Ordinário Diocesano pode, de motu próprio, dis-
pensar o Reitor do Santuário de ser membro da Direção.

4 – Quando o Reitor do Santuário não for o Presidente 
da Direção, terá sempre a seu cargo a coordenação geral, 
pastoral e de vigilância sobre a fé, os costumes e a boa 
administração dos bens do Centro.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;
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d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;

e) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

m) Elaborar os regulamentos internos do Centro e sub-
metê-los à apreciação do Ordinário Diocesano;

n) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-
tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;

o) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-
ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;

p) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que 
este lhe solicitar para cumprimento das suas atribui-
ções;

q) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-
das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Centro, como o Di-
retor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-

tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Direção na primeira reunião se-
guinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação das informações ou 

suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 

que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por trimes-
tre e sempre que for convocada pelo Presidente, por sua 
iniciativa ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do 
Tesoureiro ou do Diretor executivo ou de quem for desig-
nado pela Direção para o substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção ou do Diretor executivo.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal, é nomeado pelo Rei-
tor do Santuário, ouvido o parecer da Direção, e por um 
período de quatro anos, renovável, devendo a nomeação 
constar em documento próprio;

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;
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b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada semestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do Centro que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Reitor do Santuário, obtido o parecer favorável 
do Conselho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da 
gestão corrente do Centro, bem como cumprir, executar e 
mandar executar as deliberações da Direção, a quem deve 
obediência, com obrigação de participar nas reuniões da 
Direção para as quais for convidado, ainda que sem direito 
de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro:
a) Os bens imóveis;

b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 
ou da história;

c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-
votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros do Santuário de Fá-
tima ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade do Centro;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.
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Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita Autoridade ecle-
siástica competente, a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiás-
ticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do Centro, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.

2 – Quantos participam da vida do Centro, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o Centro providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para o 
Santuário de Fátima ou para outra pessoa jurídica canónica 
os bens móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver 
afetado e os que lhe forem deixados ou doados com essa 
condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Reitor do Santuário ou a outro ministro 
idóneo por ele designado a assistência espiritual e religiosa 
dos titulares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiá-
rios, no respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Reitor do Santuário, pode o Cen-
tro comparticipar na sua remuneração, conforme as normas 
da Diocese, com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 37.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emis-
são de instruções, ao direito de visita, à apresentação de 
contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão dos 
seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina 
eclesiástica.

Artigo 38.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas 
Jurídicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Co-
letivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Fátima, 25 de setembro de 2015.
O Reitor,
P. Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas
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Homologação do Compromisso 
da Irmandade da Santa Casa 
da Misericórdia de Aljubarrota

Refª: CE2015A-028
José Ribeiro Carvalho, na qualidade de Provedor, com 

data de 24 de setembro de 2015, apresentou ao Bispo de 
Leiria-Fátima o novo Compromisso da Irmandade da San-
ta Casa da Misericórdia de Aljubarrota, aprovado pela 
Assembleia Geral na sua sessão de 18 de setembro do ano 
corrente, cuja ata nos foi presente, solicitando a homologa-
ção do mesmo. 

Considerando que o presente Compromisso cumpre a 
legislação canónica e está conforme ao “Compromisso-
modelo para as Irmandades da Misericórdia” aprovado 
pela Conferência Episcopal Portuguesa na sua Assembleia 
Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionado, nos termos 
dos cânones 117 e 314 do código de direito canónico,

APROVO O NOVO COMPROMISSO
que consta de 41 artigos e está impresso em 38 páginas 

rubricadas por mim. 
Leiria, 05 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

COMPROMISSO
Artigo 1.º

(Denominação, fim e natureza jurídica)
1 – A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Al-

jubarrota, também abreviadamente denominada de Santa 
Casa da Misericórdia de Aljubarrota, simplesmente, Mi-
sericórdia de Aljubarrota, instituída no ano de1516, é uma 
associação de fiéis, com personalidade jurídica canónica, 
cujo fim é a prática das Catorze Obras de Misericórdia, 
tanto corporais como espirituais, visando o serviço e apoio 
com solidariedade a todos os que precisam, bem como 
a realização de atos de culto católico, de harmonia com 
o seu espírito tradicional, informado pelos princípios do 
humanismo e da doutrina e moral cristãs.

2 – Em conformidade com a sua ereção canónica, a 
Santa Casa da Misericórdia de Aljubarrota encontra-se 
sujeita ao regime especial decorrente do Compromisso ce-
lebrado entre a União das Misericórdias Portuguesas e a 
Conferência Episcopal Portuguesa, assinado em 2 de maio 
de 2011 (de ora em diante designado abreviadamente por 
Compromisso CEP/UMP) ou de documento bilateral que o 
substitua, o qual consubstancia o Decreto-Geral Interpreta-
tivo da Conferência Episcopal Portuguesa, da mesma data.

3 – A Santa Casa da Misericórdia de Aljubarrota tem, 
também, reconhecida a sua personalidade jurídica civil, 
com estatuto de Instituição Particular de Solidariedade 
Social, pelo que é considerada uma entidade da economia 
social, nos termos da respetiva Lei de Bases, e natureza de 
Pessoa Coletiva de Utilidade Pública. 

Artigo 2.º 
(Âmbito, duração e princípios)

1 – A Santa Casa da Misericórdia de Aljubarrota, 
constituída por tempo indeterminado, tem a sua sede so-

cial em Travessa da Misericórdia s/n freguesia de Alju-
barrota, concelho de Alcobaça e aí podendo estabelecer 
delegações.

2 – A Santa Casa da Misericórdia de Aljubarrota pode 
igualmente estender a sua ação aos municípios limítrofes 
ao da sua sede, desde que aí não exista outra Santa Casa 
da Misericórdia ou que, existindo, esta expressamente não 
se oponha.

3 – Sem quebra da sua autonomia e independência e 
dos princípios que a criaram e orientam, a Santa Casa da 
Misericórdia  de Aljubarrota poderá, com vista à melhor 
realização dos seus fins:

a) Negociar e celebrar acordos e parcerias com o Es-
tado Português, com as Autarquias Locais, com outras Ir-
mandades da Misericórdia, com instituições particulares 
de solidariedade social e com outras entidades nacionais ou 
estrangeiras empenhadas na prática da solidariedade social 
e da caridade cristã;

b) Aceitar a cooperação de outras entidades públicas ou 
particulares;

c) Empenhar-se em promover a colaboração e o me-
lhor entendimento com as autoridades e a população lo-
cais em tudo o que respeitar à manutenção e desenvol-
vimento das obras sociais, existentes ou a criar, desig-
nadamente através de atuações de caráter dinamizador e 
educativo.

4 – A Santa Casa da Misericórdia de Aljubarrota pode-
rá constituir associações, uniões, federações e confedera-
ções com outras Santas Casas da Misericórdia, instituições 
do sector da economia social, entidades do sector público 
e organizações do sector privado, para criar ou manter, de 
forma regular e permanente, serviços ou equipamentos de 
utilização comum e desenvolver ações sociais de responsa-
bilidade partilhada.

5 – A Santa Casa da Misericórdia de Aljubarrota é 
membro da União das Misericórdias Portuguesas, com to-
dos os deveres e direitos inerentes a tal condição.

Artigo 3.º 
(Objetivos)

1 – Para concretização do seu fim, a Misericórdia pode 
conceder bens e desenvolver atividades de intervenção so-
cial, designadamente de:

a) Apoio à infância e juventude, designadamente a 
crianças e jovens em perigo;

b) Apoio às pessoas idosas, às pessoas com deficiência 
e incapacidade, às pessoas em situação de necessidade ou 
de dependência, sem-abrigo e a vítimas de violência do-
méstica;

c) Apoio à família e comunidade em geral;
d) Apoio à integração social e comunitária;
e) Promoção da saúde, prevenção da doença e presta-

ção de cuidados na perspetiva curativa, de reabilitação e 
reintegração, designadamente através da criação, explora-
ção e manutenção de hospitais, unidades de cuidados con-
tinuados e paliativos, serviços de diagnóstico e terapêuti-
ca, cuidados primários de saúde e tratamentos de doenças 
do foro mental ou psiquiátrico e de demências, bem como 
aquisição e fornecimento de medicamentos e assistência 
medicamentosa;

f) Salvaguarda e defesa do património cultural e artísti-
co, material e imaterial, religioso ou não;
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g) Promoção da educação, da formação profissional e 
da igualdade de homens e mulheres;

h) Habitação e turismo social;
i) Empreendedorismo e outras respostas e serviços não 

incluídos nas alíneas precedentes, desde que enquadráveis 
no âmbito da economia social, isto é, desde que contri-
buam para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos e 
para a sustentabilidade da instituição;

j) Atividade agrícola.
2 – Sob a invocação de Nossa Senhora da Misericór-

dia, sua Padroeira, a Irmandade da Misericórdia manterá o 
culto divino na sua Igreja, Capelas e Oratórios e exercerá 
as atividades que constarem deste Compromisso e as mais 
que vierem a ser consideradas convenientes.

3 – A Misericórdia pode, ainda, prosseguir, de modo 
secundário ou instrumental, outras atividades, a título gra-
tuito ou geradoras de fundos, para garantir a sua sustentabi-
lidade económico-financeira, por si ou em parceria, desde 
que permitidas por lei e deliberadas pela Assembleia Geral. 
A Misericórdia pode também criar fundações pias autóno-
mas canonicamente eretas.

4 – Quando cumpra os critérios definidos pelo Regula-
mento n.º 346/2013, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 17 de abril, e pela Lei n.º 18/2015, de 4 de março, 
sobre atividades secundárias e instrumentais, a Misericór-
dia assume a natureza de empresa social ou sociedade de 
empreendedorismo social, para os efeitos aí definidos.

5 – Para a promoção dos seus fins compromissórios, a 
Misericórdia apoia e incentiva o voluntariado, promoven-
do a cooperação e a ética na responsabilidade.

Artigo 4.º
(Bandeira e Brasão)

1 – A Bandeira é o símbolo representativo da Santa 
Casa da Misericórdia.

2 – O Brasão é composto por Nossa Senhora das Mise-
ricórdias, Coroa e Escudo 

3 – Além da sua Bandeira, denominada da Misericór-
dia, a Santa Casa da Misericórdia usa os trajes habituais, 
designados por Opas.

4 – A Assembleia Geral poderá deliberar a utilização de 
qualquer outro símbolo que se venha a entender por conve-
niente para a prossecução dos fins sociais.

Artigo 5.º
(Dos Irmãos da Misericórdia)

1 – Constituem a Irmandade da Santa Casa da Miseri-
córdia todos os seus atuais Irmãos e os que, de futuro, nela 
venham a ser admitidos.

2 – O número de Irmãos é ilimitado e deve representar 
a comunidade em que se insere.

Artigo 6.º
(Admissão e readmissão)

1 – Podem ser admitidos como Irmãos os indivíduos de 
ambos os sexos que reúnam as seguintes condições:

a) Sejam maiores de idade;
b) Sejam naturais ou residentes no município da sede 

da Irmandade da Misericórdia ou a ela ligados por laços 
de afetividade;

c) Gozem de boa reputação moral e social;
d) Aceitem os princípios da doutrina e da moral cristãs 

e revelem, pela sua conduta social ou pela sua atividade 
pública, respeito pela fé católica e seus fundamentos;

e) Se comprometam ao pagamento de uma joia de en-
trada e de uma quota mínimas, de valores e periodicidade 
aprovados em Assembleia Geral.

2 – A admissão dos Irmãos é feita mediante proposta 
assinada por dois Irmãos e pelo próprio candidato, em que 
este se identifique, se comprometa a cumprir as obrigações 
de Irmão e indique o montante da joia e da quota que subs-
creve.

3 – Tal proposta será submetida à apreciação e delibera-
ção da Mesa Administrativa numa das suas reuniões ordi-
nárias posteriores à apresentação nos Serviços Administra-
tivos da Irmandade da Misericórdia, no prazo impreterível 
de trinta/sessenta dias.

4 – Serão admitidos os candidatos que reúnam as con-
dições legais e compromissórias.

5 – Da rejeição da proposta de admissão cabe recurso 
para a Assembleia Geral, a interpor conjuntamente pelos 
proponentes no prazo de trinta dias seguidos a contar da 
notificação.

6 – A admissão de novos Irmãos terá efeito compromis-
sório e legal depois de estes assinarem, perante o Provedor, 
no prazo de trinta dias a contar da notificação da admissão, 
documento pelo qual se comprometam a desempenhar com 
fidelidade os seus deveres de Irmãos, após o qual serão ins-
critos no respetivo Livro.

7 – A readmissão de Irmão obedece aos mesmos termos 
da admissão.

Artigo 7.º 
(Deveres)

Todos os Irmãos são obrigados:
a) A honrar, defender e proteger a Santa Casa da Mi-

sericórdia em todas as circunstâncias, em especial quando 
ela for injustamente acusada ou atacada no seu carácter 
de instituição particular e eclesial, procedendo com reta 
intenção e ao serviço da verdade e do bem comum, sem 
ambições ou propósitos de satisfação pessoal, mas, antes 
e sempre, com o pensamento em Deus, nos Irmãos e nos 
Beneficiários;

b) A observar, cumprir e fazer cumprir as disposições 
compromissórias e regulamentares da Misericórdia;

c) A desempenhar com zelo e dedicação os lugares dos 
Órgãos Sociais para os quais tiverem sido eleitos;

d) A não cessar a atividade nos cargos sociais para que 
foram eleitos sem prévia participação escrita e fundamen-
tada ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral;

e) A colaborar no progresso e desenvolvimento da Mi-
sericórdia, de modo a prestigiá-la e a torná-la cada vez 
mais respeitada, eficiente e útil;

f) A divulgar os fins e atividade prosseguidos pela 
Santa Casa da Misericórdia, com vista a promover o in-
cremento da atividade voluntária e do número de Irmãos, 
bem como a angariação de donativos e patrocínio de 
causas promovidos pela Mesa Administrativa ou por ela 
aprovados;

g) A comparecer, sempre que possível, nos atos oficiais 
e nas solenidades e cerimónias religiosas ou públicas que 
a Misericórdia promova ou para as quais haja sido convi-
dada;

h) Ao pagamento pontual da joia e da quota socia.
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Artigo 8.º
(Direitos)

1 – Todos os Irmãos têm direito:
a) A participar e votar nas reuniões da Assembleia Geral;
b) A eleger e ser eleitos para os Órgãos Sociais, contan-

to que, no mínimo, façam parte da Misericórdia há mais de 
um ano, e tenham cumprido todos os deveres previstos no 
Compromisso;

c) A recorrer para a Assembleia Geral das irregulari-
dades ou infrações graves ao presente Compromisso, sem 
prejuízo do recurso canónico para o Bispo diocesano;

d) A requerer a convocação de Assembleias Gerais ex-
traordinárias, nos termos do artigo 22.º, n.º 4, alínea b), 
deste Compromisso;

e) A requerer, por escrito e com fundado interesse aten-
dível, informação sobre a atividade e gestão da Misericór-
dia, mediante pagamento dos respetivos custos;

f) A visitar, gratuitamente e com acordo prévio, as obras 
e serviços sociais da Misericórdia e a utilizá-los, com ob-
servância dos respetivos regulamentos;

g) A ser sufragados, após a morte, com os atos religio-
sos previstos no Compromisso;

h) A receber um exemplar deste Compromisso e o car-
tão de identificação, bem como a manter, devidamente 
atualizado, o seu número de Irmão;

i)  A solicitar a exoneração da qualidade de Irmão.
2 – Os Irmãos não podem votar nas deliberações da 

Assembleia Geral em que forem direta ou pessoalmente 
interessados.

3 – A inobservância dos requisitos de capacidade elei-
toral passiva previstos na alínea b), do n.º 1, determina a 
nulidade da eleição do candidato em causa.

4 – Os direitos dos Irmãos não podem ser reduzidos 
pelo facto de estes serem também trabalhadores ou bene-
ficiários dos serviços prestados pela Irmandade da Mise-
ricórdia, salvo no que se refere ao voto nas deliberações 
respeitantes a condições e retribuições de trabalho, regalias 
sociais ou quaisquer direitos ou interesses que lhes digam 
respeito.

Artigo 9.º
(Infração, sanção e processo disciplinar)

1 – Constitui infração disciplinar, punível com as san-
ções previstas no número seguinte, a violação grave e cul-
posa pelo Irmão dos deveres consignados nas leis, neste 
Compromisso e nas disposições regulamentares aprovadas 
em Assembleia Geral.

2 – Os Irmãos que incorrerem em responsabilidade dis-
ciplinar ficam sujeitos, consoante a natureza, a gravidade e 
o carácter danoso da infração, às seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensão até doze meses;
c) Exclusão.
3 – A autoridade disciplinar reside na Mesa Adminis-

trativa.
4 – A deliberação de aplicação de sanção disciplinar 

será sempre precedida da instauração de processo discipli-
nar pela Mesa Administrativa, individualizando-se por for-
ma escrita as infrações imputadas, com audiência prévia e 
garantias de defesa por parte do Irmão em causa.

5 - O processo disciplinar segue os termos previstos em 
regulamento próprio. 

Artigo 10.º
(Perda da qualidade de Irmão)

Perdem a qualidade de Irmão:
a) Os que falecerem;
b) Os que tiverem sido punidos com a pena de exclu-

são;
c) Os que pedirem a respetiva exoneração;
d) Os que deixarem de satisfazer as suas quotas por 

tempo superior a doze meses e que, depois de notificados 
por carta registada, não cumpram com esta obrigação ou 
não justifiquem a sua atitude no prazo de trinta dias.

Artigo 11.º
(Exclusão)

1 – Poderão ser excluídos da Misericórdia os Irmãos que:
a) Não prestarem contas de valores que lhes tenham 

sido confiados;
b) Sem motivo justificado e atendível, se recusarem a 

servir os lugares dos Órgãos Sociais para que tiverem sido 
eleitos;

c) Perderem a reputação moral ou social com notorieda-
de pública que afete o bom nome e missão da Misericórdia;

d) Os que, voluntariamente, causarem danos à Mise-
ricórdia ou concorram, direta e culposamente, para o seu 
desprestígio;

e) Tomarem publicamente atitudes hostis à fé católica.
2 – Sem prejuízo do recurso canónico, da deliberação 

que aplique sanção de exclusão cabe recurso, com efeito 
suspensivo, para a Assembleia Geral, a interpor pelo Irmão 
interessado no prazo de trinta dias seguidos a contar da com-
petente notificação, devendo o mesmo ser votado em reu-
nião extraordinária até noventa dias após a sua interposição.

3 – O Irmão que por qualquer forma deixar de pertencer 
à Irmandade da Misericórdia não tem direito a reaver as 
quotizações que haja pago, sem prejuízo da sua respon-
sabilidade por todas as prestações relativas ao período em 
que foi Irmão.

Artigo 12.º
(Atividade espiritual e religiosa)

1 – Nas diversas obras sociais e serviços da Misericór-
dia poderá haver assistência espiritual e religiosa e, para 
tal, sendo possível, um Capelão privativo provido pelo Bis-
po diocesano, sob apresentação da Mesa Administrativa.

2 – A Igreja e Capelas da Santa Casa da Misericórdia 
são destinadas ao exercício do culto divino e nelas se reali-
zarão, sempre que possível, os seguintes atos:

a) Missa semanal da Santa Casa da Misericórdia;
b) Missa de sufrágio por alma de cada Irmão falecido;
c) A festa anual da Visitação em honra da Padroeira das 

Santas Casas da Misericórdia;
d) As cerimónias litúrgicas da Semana Santa;
e) Missa no mês de novembro de cada ano por alma de 

todos os Irmãos, Beneméritos e Benfeitores falecidos; 
f) A celebração de outros atos de culto que constituam 

encargos aceites.

Artigo 13.º
(Corpos sociais)

São Corpos Gerentes da Santa Casa da Misericórdia 
a Assembleia Geral, a Mesa Administrativa e o Conselho 
Fiscal, também chamado Definitório.
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Artigo 14.º
(Mandato social)

1 – O mandato social tem a duração de quatro anos e 
inicia-se com a tomada de posse.

2 – Os titulares dos órgãos mantêm-se em funções até à 
posse dos novos titulares.

3 – O exercício do mandato dos titulares dos órgãos só 
pode ter início após a respetiva tomada de posse, a qual, 
depois da devida homologação pelo Bispo diocesano, é 
dada pelo presidente cessante da mesa da Assembleia Ge-
ral até ao 30.º dia posterior ao da eleição, ficando a eficácia 
canónica da posse dependente da emissão do competente 
decreto de homologação, sem prejuízo dos recursos ecle-
siásticos eventualmente apresentados.

4 – O Provedor só pode ser eleito para três mandatos 
consecutivos.

5 – Incumbe aos Órgãos Sociais cessantes fazer a entre-
ga de todos os valores, documentos, inventários e arquivo 
da Misericórdia aos Órgãos eleitos para novo mandato e 
até à posse destes, bem como informá-los com rigor de to-
das as circunstâncias relevantes que se possam repercutir 
na execução do mandato social.

Artigo 15.º 
(Exclusividade, não elegibilidade e impedimentos)

1 – Aos titulares dos Órgãos Sociais não é permitido o 
desempenho simultâneo de mais de um cargo nos Órgãos 
Sociais da Santa Casa da Misericórdia, assim como não 
é permitido o desempenho em simultâneo de cargos nos 
órgãos sociais de entidades da mesma ou idêntica natureza 
jurídica cujos fins e atividades sejam conflituantes com os 
da Misericórdia, bem como em uniões, federações e con-
federações de tais entidades.

2 – Entre os membros da Mesa Administrativa e/ou 
os membros do Conselho Fiscal não pode haver laços de 
parentesco ou afinidade no 1º grau da linha reta ou no 2º 
grau da linha colateral, bem como matrimoniais ou uniões 
canonicamente irregulares.

3 – Os titulares dos Órgãos Sociais estão impedidos de 
votar em assuntos que digam diretamente respeito à sua 
pessoa ou nos quais sejam interessados os respetivos côn-
juges ou pessoas com quem vivam em união canonicamen-
te irregular ou qualquer familiar em linha reta ou até ao 2.º 
grau da linha colateral.

4 – Os titulares da Mesa Administrativa não podem 
contratar direta ou indiretamente com a Santa Casa da Mi-
sericórdia, salvo se do contrato resultar manifesto benefí-
cio para a mesma.

5 – A Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal não po-
dem ser constituídos maioritariamente por trabalhadores 
da Santa Casa da Misericórdia. 

6 – O cargo de presidente do Conselho Fiscal não pode ser 
exercido por trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia.

7 – Para além doutras incapacidades previstas na lei, não 
podem exercer funções nos órgãos Sociais os Irmãos que man-
tenham com a Santa Casa da Misericórdia litígio judicial.

Artigo 16.º
(Condição do exercício do cargo)

1 – O exercício de qualquer cargo nos Órgãos Sociais é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas.

2 – Quando o volume do movimento financeiro, do 
trabalho, das atividades a desenvolver, da constância e 
intensidade das responsabilidades ou a complexidade dos 
serviços exijam o trabalho e a presença prolongada de um 
ou mais membros dos Órgãos Sociais, podem eles passar 
a ser remunerados, desde que, sob proposta da Mesa Ad-
ministrativa, a Assembleia Geral assim o delibere e fixe o 
respetivo montante da retribuição, nos termos da lei.

Artigo 17.º
(Forma de obrigar)

1 – A Santa Casa da Misericórdia fica obrigada com 
as assinaturas conjuntas do Provedor e do Tesoureiro ou, 
na respetiva falta ou impedimento, do Vice-Provedor e do 
Secretário.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas de quem a Mesa Administrativa deliberar.

3 – Nos atos de mero expediente bastará a assinatura do 
Provedor ou de outra pessoa nomeada para o efeito.

Artigo 18.º
(Responsabilidade dos titulares) 

1 – Os titulares da Mesa Administrativa e do Conselho 
Fiscal não podem abster-se de votar nas reuniões dos res-
petivos Órgãos a que estiverem presentes e são responsá-
veis, civil e criminalmente, pelas faltas ou irregularidades 
cometidas no exercício do mandato.

2 – Além de outros motivos legalmente previstos, os 
membros dos Órgãos Sociais ficam exonerados de respon-
sabilidades se:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva deliberação 
ou resolução e a reprovarem em declaração exarada na ata 
da sessão imediata em que se encontrem presentes depois 
de dela terem conhecimento;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na respetiva ata.

3 – Sem prejuízo do disposto no Código Civil, os Me-
sários são solidariamente responsáveis pela administração 
e gestão da Irmandade e, bem assim, pelos prejuízos cau-
sados por atos e omissões de gestão praticados pela Mesa 
Administrativa ou por algum dos seus membros quando, 
tendo conhecimento de tais atos ou omissões, bem como 
do propósito de os praticar, não suscitem a intervenção da 
Mesa e/ou do Conselho Fiscal no sentido de tomar as me-
didas adequadas.

Artigo 19.º
(Deliberações e atas)

1 – A Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal só po-
dem deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.

2 – Quando este Compromisso ou a lei não exijam 
maioria qualificada, as deliberações dos Órgãos Sociais 
são tomadas por maioria dos votos dos presentes. 

3 – As votações respeitantes às eleições dos Órgãos So-
ciais ou à apreciação do mérito e das características especí-
ficas de pessoas são feitas obrigatoriamente por escrutínio 
secreto.

4 – De cada reunião dos Órgãos Sociais lavrar-se-á ata, 
descrevendo sumária e fielmente o que se passou e delibe-
rou, assinada por todos os membros presentes ou, quando 
respeite à Assembleia Geral, pelos membros da respetiva 
Mesa.



| LEIRIA-FÁTIMA | Ano XXIII | N.º 55 | 31 Dezembro 2015 |    95

5 – A ata será aprovada no início da reunião seguinte ou 
em minuta na própria reunião, podendo, no caso de sessão 
da Assembleia Geral, ser outorgada à respetiva Mesa um 
voto de confiança para a sua aprovação.

Artigo 20.º
(Estatuto e composição da Mesa da Assembleia Geral)
1 – A Assembleia Geral é constituída por todos os Ir-

mãos no pleno gozo dos seus direitos associativos e com-
promissórios, nela residindo o poder soberano deliberativo 
da Santa Casa da Misericórdia.

2 – A Assembleia Geral é dirigida pela respetiva Mesa, 
composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um 
Secretário, à qual compete representar a Assembleia, bem 
como garantir o funcionamento democrático da Misericór-
dia.

3 – Na falta ocasional de qualquer dos membros da 
Mesa, competirá à Assembleia Geral designar os respeti-
vos substitutos de entre os Irmãos presentes, os quais ces-
sarão as suas funções no termo da reunião.

4 – No caso de renúncia ou de falta permanente de 
qualquer dos membros da Mesa da Assembleia Geral, a 
Assembleia procede à sua recomposição por voto secreto, 
completando o membro designado o mandato social.

Artigo 21.º
(Competências da Assembleia Geral)

1 – Compete à Assembleia Geral deliberar sobre todas 
as matérias não compreendidas nas atribuições legais ou 
compromissórias dos outros Órgãos e, necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais de atuação da Santa 
Casa da Misericórdia;

b) Acompanhar a atuação dos demais Órgãos Sociais, 
zelando pelo cumprimento das disposições e princípios 
compromissórios e legais;

c) Apreciar, discutir e votar o Relatório de Atividades 
e Contas do Exercício do ano anterior, bem como o Plano 
de Atividades e Orçamento, de Exploração Previsional e 
Investimentos, propostos pela Mesa Administrativa para o 
exercício seguinte, além de revisões orçamentais, sempre 
sob parecer do Conselho Fiscal;

d) Apreciar e deliberar sobre a alteração deste Compro-
misso e sobre a extinção, cisão ou fusão da Santa Casa da 
Misericórdia, sem prejuízo das formalidades canónicas.

e) Eleger os Órgãos Sociais ou alguns dos seus mem-
bros;

f) Destituir a totalidade ou parte dos membros da res-
petiva Mesa e os membros da Mesa Administrativa e do 
Conselho Fiscal;

g) Apreciar e deliberar sobre a aquisição onerosa e a 
alienação, a qualquer título, de bens imóveis e de outros 
bens patrimoniais de rendimento ou de valor histórico ou 
artístico;

h) Autorizar, sob proposta da Mesa Administrativa e 
parecer do Conselho Fiscal, a realização de financiamentos 
e mútuos onerosos;

i) Autorizar o Provedor, ou quem o substitua, a deman-
dar os membros dos Órgãos Sociais por atos ilícitos prati-
cados no exercício das suas funções;

j) Aprovar a adesão a uniões, federações ou confede-
rações;

k) Deliberar a utilização de qualquer outro símbolo que 
se venha a entender por conveniente para a prossecução 
dos fins sociais, bem como a alteração ou atualização dos 
atuais símbolos e brasão;

l) Fixar a eventual remuneração dos membros dos Ór-
gãos Sociais, nos termos do artigo 16.º.

m) Aprovar os regulamentos previstos neste Compro-
misso, sob proposta da Mesa Administrativa;

n) Apreciar e deliberar sobre os recursos interpostos 
das deliberações ou resoluções da Mesa Administrativa 
que lesem direta e gravemente os direitos de Irmão;

o) Fixar, sob proposta da Mesa Administrativa, os valo-
res mínimos da joia de admissão e da quota a pagar pelos 
Irmãos, bem como a periodicidade e forma de pagamento; 

p) Deliberar, sob proposta da Mesa Administrativa, a 
atribuição da qualidade de Irmão Honorário ou Benemé-
rito.

2 – A deliberação da Assembleia Geral sobre o exer-
cício do direito de ação civil ou penal contra os membros 
dos Órgãos Sociais e mandatários, incluindo quem repre-
senta a Misericórdia nessa mesma ação, pode ser tomada 
na Assembleia Geral convocada para apreciação do Rela-
tório de Atividades e Contas do Exercício do ano anterior, 
mesmo que a respetiva proposta não conste da ordem de 
trabalhos.

Artigo 22.º
(Reuniões da Assembleia Geral)

1 – As reuniões da Assembleia Geral são ordinárias e 
extraordinárias.

2 – A Assembleia Geral reúne ordinariamente:
a) No mês de dezembro do final de cada mandato, para 

a eleição dos Órgãos Sociais;
b) Até 31 de março de cada ano, para apreciar, discutir 

e aprovar o Relatório de Atividades e Contas do Exercício 
do ano anterior e do parecer do órgão de fiscalização, de-
vendo estes documentos estar acessíveis para consulta dos 
Irmãos, na sede e, caso exista, no sítio institucional, logo 
que a convocatória seja expedida, por meio de aviso postal;

c) Até 30 de novembro de cada ano, para apreciar, 
discutir e aprovar o Plano de Atividades e Orçamento, de 
Exploração Previsional e Investimentos, para o ano seguin-
te, e o parecer do órgão de fiscalização, documentos estes 
que igualmente devem estar acessíveis para consulta dos 
Irmãos, nas mesmas condições de modo, tempo e lugar 
previstas na alínea anterior.

3 – Contrariamente ao que sucede nas reuniões extraor-
dinárias, em que apenas podem ser tratados os assuntos 
expressamente referidos nas convocatórias, nas reuniões 
ordinárias podem ser tratados assuntos não previstos na 
respetiva ordem de trabalhos, mas sem poder deliberativo, 
salvo se estiverem presentes ou representados na reunião 
todos os Irmãos no pleno gozo dos seus direitos sociais e 
todos concordarem com o aditamento.

4 – A Assembleia Geral reúne extraordinariamente:
a) Quando regularmente convocada por iniciativa do 

respetivo Presidente ou a pedido do Provedor, da Mesa 
Administrativa ou do Conselho Fiscal;

b) A requerimento subscrito por um mínimo de 10% 
dos Irmãos no pleno gozo dos seus direitos associativos 
e compromissórios, indicando com precisão os assuntos a 
incluir na ordem de trabalhos.
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5 – As deliberações a que se refere a alínea g), do n.º 1, 
do artigo 21.º obedecem às seguintes regras:

a) A alienação ou oneração dos bens imóveis e de ou-
tros bens patrimoniais de rendimento ou de valor histórico 
ou artístico será feita nos termos do Compromisso e da lei, 
por valor que, em princípio, não poderá ser inferior ao da 
avaliação por perito oficial, efetuada para o efeito, infor-
mando-se o Bispo diocesano sobre os elementos essenciais 
do negócio;

b) A alienação de ex-votos que tenham sido oferecidos 
à Irmandade da Misericórdia ou de coisas preciosas em 
razão da arte ou da história religiosas depende de licença 
eclesiástica;

c) A oneração ou alienação de bens afetos a atividades 
cultuais ou religiosas depende de autorização prévia do 
Bispo diocesano.

6 – As deliberações da Assembleia Geral sobre as ma-
térias constantes das alíneas d), i) e j), do n.º 1, do artigo 
21.º, só serão válidas se obtiverem o voto favorável de pelo 
menos 2/3 dos votos expressos.

7 – No caso da alínea d), do n.º 1, do artigo 21.º, a 
extinção da Santa Casa da Misericórdia não terá lugar 
se, pelo menos, um número de Irmãos igual ao dobro dos 
membros dos Órgãos Sociais se declarar disposto a asse-
gurar a permanência da Instituição, qualquer que seja o 
número de votos contra.

Artigo 23.º 
(Forma de convocação) 

1 – A Assembleia Geral é convocada com, pelo menos, 
15 dias de antecedência, pelo Presidente da Mesa ou pelo 
seu substituto.

2 – A convocatória é afixada na sede da Misericórdia 
e é também feita pessoalmente, por meio de aviso postal 
expedido para cada associado. 

3 – Deve ainda ser dada publicidade à convocatória das 
Assembleias Gerais nas publicações da associação, no sítio 
institucional da Misericórdia e em aviso afixado em locais 
de acesso ao público nas instalações e estabelecimentos da 
associação, bem como através de anúncio publicado nos 
dois jornais de maior circulação da área onde se situe a sede.

4 – Da convocatória deve constar o dia, a hora, o local 
e a ordem de trabalhos da reunião.

5 – A decisão de convocação da Assembleia Geral ex-
traordinária deve ocorrer no prazo de quinze dias após o 
pedido ou requerimento e a reunião deve realizar-se no 
prazo máximo de trinta dias, a contar da data da receção do 
pedido ou requerimento.

6 – A comparência de todos os Irmãos na sessão 
sanciona quaisquer irregularidades na convocatória da 
Assembleia Geral, desde que nenhum deles se oponha à 
realização da Assembleia Geral. 

Artigo 24.º
(Quórum e funcionamento)

1 – A Assembleia Geral reúne à hora marcada na 
convocatória, se estiver presente mais de metade dos as-
sociados com direito de voto, ou 30 minutos depois, com 
qualquer número de presenças, desde que tal cominação 
seja determinada na convocatória. 

2 – A Assembleia Geral extraordinária que seja convo-
cada a requerimento dos Irmãos só poderá reunir com a 

presença mínima de três quartos dos requerentes, a cuja 
chamada se deve proceder, logo que for aberta a sessão.

3 – As deliberações da Assembleia Geral são tomadas 
com observância do disposto nos artigos 20.º e 23.º deste 
Compromisso.

Artigo 25.º
(Voto e representação dos Irmãos)

1 – Na Assembleia Geral cada Irmão dispõe de um voto.
2 – O voto em representação apenas é admitido nos atos 

eleitorais, nos seguintes termos:
a) Tanto o representante como o representado têm de 

ser Irmãos no pleno uso dos seus direitos;
b) Cada Irmão só pode assumir uma representação;
c) Sem prejuízo da identificação e verificação da ca-

pacidade individual do representante, este deve ainda de-
monstrar perante a Mesa da Assembleia Geral que tem os 
poderes necessários para a representação e votação, exi-
bindo e entregando procuração assinada pelo representado, 
autenticada ou que tenha apensa fotocópia do respetivo 
cartão de identificação.

3 – É admitido o voto por correspondência, exclusiva-
mente em reuniões destinadas a eleições dos Órgãos Sociais 
e nas condições previstas no Regulamento Eleitoral, deven-
do a assinatura do Irmão estar reconhecida nos termos da lei.

Artigo 26.º
(Mesa Administrativa)

1 – A Mesa Administrativa é o órgão de administração 
da Santa Casa da Misericórdia, sendo composta, no mí-
nimo, por cinco membros efetivos, dos quais um será o 
Provedor, e bem assim três suplentes. 

2 – Logo que investidos no exercício das suas funções, 
os membros efetivos escolherão entre si o Vice-Provedor, 
o Secretário, o Tesoureiro e os três Vogais, sob proposta do 
Provedor.

3 – Os Irmãos suplentes podem ser chamados à cola-
boração da Mesa Administrativa quando for julgada con-
veniente a sua coadjuvação, caso em que têm direito a 
participar, mas sem direito a voto, ou quando se verifique 
impedimento dos efetivos. 

4 – Em caso de vacatura da maioria dos lugares da Mesa 
Administrativa, depois de esgotados os respetivos suplen-
tes, chamados à efetividade pela ordem em que tiverem sido 
eleitos, deverão realizar-se eleições parciais para o preenchi-
mento das vagas verificadas, no prazo máximo de um mês.

5 – O termo do mandato dos membros eleitos nas con-
dições do número anterior coincidirá com o dos inicial-
mente eleitos.

6 – A Mesa Administrativa pode delegar poderes de re-
presentação e administração para a prática de certos atos 
ou de certas categorias de atos em qualquer dos seus mem-
bros, em profissionais qualificados ao serviço da Miseri-
córdia ou em mandatários.

Artigo 27.º
(Competências da Mesa Administrativa)

1 – Compete à Mesa Administrativa representar a Mise-
ricórdia, incumbindo-lhe designadamente:

a) Praticar e promover as ações conducentes aos fins da 
Santa Casa da Misericórdia, às suas obras e ao seu desen-
volvimento;



| LEIRIA-FÁTIMA | Ano XXIII | N.º 55 | 31 Dezembro 2015 |    97

b) Velar pela efetivação dos direitos dos beneficiários, 
bem como pelos privilégios, tradições e direitos da Miseri-
córdia e, sobretudo, pela sua autonomia;

c) Executar e fazer executar as deliberações dos Órgãos 
Sociais da Misericórdia, assim como zelar pelo cumpri-
mento deste Compromisso e dos regulamentos que o com-
pletem;

d) Deliberar sobre a admissão de Irmãos e aplicar as 
penas disciplinares de suspensão ou exclusão, nos termos 
deste Compromisso;

e) Elaborar anualmente os documentos previstos no ar-
tigo 22.º, n.º 2, alíneas b) e c), deste Compromisso, a fim de 
serem submetidos a parecer do Conselho Fiscal e delibera-
ção da Assembleia Geral;

f) Administrar os bens, obras e serviços da Misericór-
dia, zelando pelo bom funcionamento e organização dos 
seus vários setores;

g) Contratar e gerir os recursos humanos da Misericór-
dia;

h) Cobrar receitas, saldar despesas e deliberar sobre as 
dívidas incobráveis;

i) Deliberar sobre a aceitação de heranças, legados e 
donativos, assim como sobre a angariação de fundos, me-
diante donativos ou subscrições, por intermédio de Irmãos, 
individual ou coletivamente;

j) Constituir grupos de trabalho, estudo e reflexão, com 
o objetivo de melhorar e desenvolver as atividades sociais 
da Misericórdia, designadamente através da divulgação do 
seu espírito, da sua obra, dos seus propósitos, das suas ini-
ciativas e das suas realizações e necessidades, perante as 
populações locais, mediante encontros, reuniões e festivi-
dades de carácter local e cultural;

k) Deliberar, nos termos da lei, sobre o arrendamen-
to, comodato ou cessão de exploração de bens imóveis 
da Misericórdia, em razão de procedimento julgado mais 
conveniente, fundamentado em ata, sendo que os preços e 
valores aceites não podem ser inferiores aos que vigorarem 
no mercado, de harmonia com os valores estabelecidos em 
peritagem oficial, exceto se se tratar de arrendamentos para 
habitação, que seguem o regime geral sobre arrendamen-
tos, salvo ponderações de ordem social;

l) Anualmente e após a sua aprovação pela Assembleia 
Geral, enviar ao Bispo Diocesano o Relatório de Ativida-
des e Contas do Exercício do ano anterior, bem como o 
Plano de Atividades e Orçamento, de Exploração Previsio-
nal e Investimentos, para o exercício seguinte, nos mes-
mos termos em que o faz perante a Segurança Social, para 
conhecimento e para “visto” no que respeita às atividades 
cultuais e religiosas;

m) Elaborar o cadastro-inventário do património, mó-
vel e imóvel, e dos valores da Santa Casa da Misericórdia, 
mantendo-o permanentemente atualizado;

n) Deliberar sobre pleitos a intentar ou a contestar, as-
sim como sobre transações, confissões ou desistências.

2 – A Mesa Administrativa pode ainda:
a) Delegar a coordenação dos diversos serviços e res-

postas sociais, bem como as competências que entender, 
em qualquer dos seus membros, em profissionais qualifica-
dos ao seu serviço ou em mandatários.

b) Delegar poderes de gestão numa Comissão Executi-
va, constituída pelo Provedor, que preside, por um Mesário 
e um terceiro elemento colaborador da Misericórdia.

Artigo 28.º
(Competências dos membros da Mesa Administrativa)

1 – Compete ao Provedor, entre outras atribuições:
a) Superintender, diretamente ou por intermédio das 

pessoas para tal efeito nomeadas, na administração da Mi-
sericórdia, orientando e fiscalizando os respetivos serviços 
e respostas sociais;

b) Convocar e presidir às reuniões da Mesa Administra-
tiva, dirigindo os respetivos trabalhos;

c) Exercer a representação da Misericórdia, em juízo e 
fora dele;

d) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-
mento e rubricar os livros de atas da Mesa Administrativa;

e) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 
Mesa Administrativa conjuntamente com o Secretário;

f) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-
tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Mesa Administrativa na primeira 
reunião seguinte;

g) Assinar a correspondência, ordens de pagamento e 
os recibos comprovativos de arrecadação de receitas;

h) Delegar quaisquer dos seus poderes em outros mem-
bros da Mesa Administrativa;

i) Fazer executar as deliberações da Assembleia Geral 
e da Mesa Administrativa e cumprir quaisquer outras obri-
gações inerentes ao seu cargo, ou que as leis vigentes ou o 
costume antigo lhe imponham.

2 – Compete ao Vice-Provedor coadjuvar o Provedor 
no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas au-
sências e impedimentos.

3 – Compete ao Secretário, entre outras atribuições:
a) Superintender nos Serviços Administrativos e de Se-

cretaria, bem como na organização dos arquivos da Santa 
Casa da Misericórdia;

b) Lavrar as atas das reuniões da Mesa Administrati-
va e efetuar a inscrição dos Irmãos admitidos no respetivo 
Livro;

c) Prover e atualizar o expediente da Misericórdia.
4 – Compete ao Tesoureiro, entre outras atribuições:
a) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-

raria da Santa Casa da Misericórdia;
b) Diligenciar pela prestação de informação mensal à 

Mesa Administrativa, através da apresentação de balance-
tes contabilísticos e de tesouraria;

c) Providenciar, regularmente, pelo fornecimento à 
Mesa Administrativa duma lista atualizada dos devedores;

d) Acompanhar a elaboração do inventário do patrimó-
nio da Misericórdia, diligenciando pela sua permanente 
atualização.

5 – Compete aos Vogais coadjuvar os restantes elemen-
tos da Mesa Administrativa e desempenhar as tarefas que 
lhes forem atribuídas.

Artigo 29.º
(Funcionamento)

1 – A Mesa Administrativa reúne sempre que o julgar 
conveniente, sob convocação do Provedor, por iniciativa 
deste ou da maioria dos seus membros, mas, obrigatoria-
mente, uma vez por mês.

2 – As deliberações serão tomadas tendo em conta o 
disposto no artigo 19.º do Compromisso, tendo o Provedor 
direito a voto de qualidade, em caso de empate na votação.
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Artigo 30.º
(Conselho Fiscal)

1 – O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da San-
ta Casa da Misericórdia.

2 – O Conselho Fiscal é composto por um Presidente, 
um Vice-Presidente e um Secretário.

3 – Haverá, simultaneamente, três suplentes, que se tor-
narão efetivos à medida que se derem vagas e pela ordem 
em que tiverem sido eleitos, podendo, até então e sem pre-
juízo disso, assistir às reuniões e tomar parte na discussão 
dos assuntos, mas sem direito a voto.

4 – Para o Conselho Fiscal devem ser escolhidos, pre-
ferencialmente, os Irmãos que possuam conhecimentos in-
dispensáveis ao exercício dos seus poderes de fiscalização.

5 – Na hipótese de vacatura do cargo de Presidente, 
será o mesmo preenchido pelo Vice-Presidente e este pelo 
Secretário.

6 – Em caso de vacatura da maioria dos lugares do Con-
selho Fiscal, depois de esgotados os respetivos suplentes, 
deverão realizar-se eleições parciais para o preenchimento 
das vagas verificadas, no prazo máximo de um mês.

7 – O termo do mandato dos membros eleitos nas con-
dições do número anterior coincidirá com o dos inicial-
mente eleitos.

Artigo 31.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal, entre outras, vigiar 
pelo cumprimento da lei e deste Compromisso e, designa-
damente:

a) Exercer a fiscalização sobre a ação da Mesa Admi-
nistrativa, velando, designadamente, sobre o cumprimento 
do Relatório de Atividades e Contas do Exercício do ano 
anterior, bem como o Plano de Atividades e Orçamento, de 
Exploração Previsional e Investimentos, para o exercício 
seguinte;

b) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e docu-
mentos da Santa Casa da Misericórdia, bem como sobre 
os atos dos Órgãos Sociais, em especial nos domínios fi-
nanceiro, económico e patrimonial, sempre que o julgue 
conveniente;

c) Dar parecer sobre os documentos previstos no artigo 
21.º, n.º 1, alínea c), bem como sobre qualquer outro as-
sunto que os Órgãos Sociais submetam à sua apreciação, 
designadamente sobre a aquisição e alienação de imóveis, 
reforma ou alteração deste Compromisso;

d) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus 
membros às reuniões da Mesa Administrativa, quando para 
tal for convocado pelo Provedor;

e) Examinar e conferir os valores existentes nos cofres, 
sempre que o considere oportuno;

f) Verificar os balancetes da tesouraria, quando o en-
tender; 

g) Solicitar à Mesa Administrativa os elementos que 
considerar necessários ao cumprimento das suas atribui-
ções, bem como propor reuniões extraordinárias para dis-
cussão, com aquele órgão, de determinados assuntos cuja 
importância o justifique;

h) Apresentar à Mesa Administrativa qualquer sugestão 
que considere útil para os melhores procedimentos de ad-
ministração da Santa Casa ou qualquer proposta que vise a 
melhoria do regime de contabilidade usado.

2 – O órgão de fiscalização pode ser integrado ou as-
sessorado por um revisor oficial de contas ou por uma so-
ciedade de revisores oficiais de contas, sempre que o movi-
mento financeiro da instituição o justifique.

Artigo 32.º
(Funcionamento)

1 – O Conselho Fiscal reúne, ordinariamente, uma vez 
em cada trimestre, podendo reunir também, extraordina-
riamente, para apreciação de assuntos de caráter urgente, 
sob convocação do Presidente, por iniciativa deste ou da 
maioria dos seus membros. 

2 – As deliberações serão tomadas tendo em conta o 
disposto no artigo 19.º deste Compromisso, tendo o Pre-
sidente direito a voto de qualidade, em caso de empate na 
votação.

Artigo 33.º
(Conselho Consultivo)

1 – A Mesa Administrativa poderá propor à Assembleia 
Geral a criação de um órgão de consulta da Misericórdia, 
com o objetivo de emitir parecer nas matérias de relevância 
institucional colocadas à sua apreciação.

2 – A composição, competência, organização e funcio-
namento do Conselho Consultivo reger-se-ão por regula-
mento aprovado pela Assembleia Geral.

Artigo 34.º
(Processo e matérias de natureza eleitoral)

1 – As eleições regem-se por este Compromisso, pelo 
Direito Canónico e pela lei civil.

2 – A abertura do processo eleitoral para os Corpos 
Gerentes compete ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, cabendo à Mesa Administrativa a preparação do ca-
derno eleitoral.

3 – A eleição será feita por escrutínio secreto, à 
pluralidade de votos dos Irmãos presentes, finda a qual o 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral anunciará os re-
sultados e proclamará os eleitos, lavrando-se e assinando-
se a respetiva ata. Comunicará ao Bispo diocesano para 
homologação, devendo os eleitos tomar posse em sessão 
que terá lugar em data que não ultrapasse a primeira quin-
zena do ano civil imediato ao das eleições, reportando-se o 
início do mandato ao dia 1 de janeiro.

4 – As reclamações contra a lista ou listas de candidatu-
ra serão decididas pelo Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral e da decisão deste cabe recurso canónico para o Bis-
po diocesano.

5 – Todos os demais procedimentos de natureza eleito-
ral serão disciplinados em regulamento próprio, aprovado 
expressamente pela Assembleia Geral.

6 – O contencioso eleitoral é da competência do Bispo 
diocesano, nos termos do Direito Canónico.

7 – Em ponderadas circunstâncias extraordinárias e 
excecionais, e após audiência prévia escrita do Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral da Santa Casa da Miseri-
córdia no prazo perentório de 10 dias, o Bispo Diocesano 
poderá designar uma comissão administrativa por um pe-
ríodo de tempo limitado, mas nunca superior a seis me-
ses, para organizar e concluir o processo eleitoral e pôr 
em funcionamento regular os Órgãos Sociais da Miseri-
córdia. 
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Artigo 35.º
(Património)

1 – O património da Santa Casa da Misericórdia é 
constituído por todos os bens e direitos que integram o seu 
ativo, bem como pelos que venha a adquirir ou a receber 
por título legítimo.

2 – As benemerências aos Órgãos Sociais ou a algum 
dos seus membros, na qualidade de representante da Santa 
Casa da Misericórdia, são pertença desta.

3 – A alienação ou oneração do património da Mise-
ricórdia obedece ao previsto nos artigos 21.º e 22.º deste 
Compromisso. 

4 – A Santa Casa da Misericórdia deve aceitar heran-
ças, legados ou doações, nos termos da lei, contanto que 
não fique a cumprir encargos que excedam as forças da 
herança ou do legado ou o ónus da doação e que não sejam 
contrários à lei.

Artigo 36.º
(Rendimentos)

Constituem, nomeadamente, receitas da Santa Casa da 
Misericórdia:

a) As joias de inscrição e as quotas dos respetivos Ir-
mãos;

b) As heranças, legados, doações e respetivos rendi-
mentos;

c) Os subsídios, comparticipações e compensações de 
entidades públicas, privadas e religiosas;

d) O produto da alienação de bens;
e) Os espólios móveis dos utentes que não forem legi-

timamente reclamados pelos herdeiros ou seus represen-
tantes, no prazo de um ano a contar do dia do falecimento;

f) Os rendimentos de prestação de serviços desenvol-
vidas no âmbito dos fins compromissórios, bem como de 
outras atividades acessórias;

g) Os rendimentos de bens próprios;
h) O produto de campanhas de angariação de fundos e 

dos donativos particulares;
i) O produto de empréstimos;
j) Os rendimentos obtidos de investimentos financeiros;
k) O produto da venda de publicações sobre a história e 

atividades da Misericórdia;
l) Quaisquer outros rendimentos conformes com a lei, 

este Compromisso ou os Regulamentos.

Artigo 37.º
(Gastos)

1 – As despesas da Santa Casa da Misericórdia são de 
funcionamento e de investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução do presente Compro-
misso;

b) As do exercício do culto e as que resultam do cum-
primento de encargos da responsabilidade da Misericórdia;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que a Miseri-
córdia seja associada; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Sociais 
e trabalhadores, quer em serviço da Misericórdia, quer 
para benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existen-
tes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 38.º
(Beneméritos e Honorários)

1 – Podem ser declarados Beneméritos da Irmandade 
da Misericórdia, sem no entanto assumirem a qualidade 
efetiva de Irmãos, pessoas ou entidades que, por lhe have-
rem efetuado donativos ou doações relevantes, sejam me-
recedoras de tal distinção.

2 – Podem ser declarados Honorários da Irmandade da 
Misericórdia, sem no entanto assumirem a qualidade efe-
tiva de Irmãos, pessoas ou entidades que, pelo seu mérito 
social ou em recompensa de relevantes serviços prestados, 
sejam merecedoras de tal distinção. 

3 – A declaração de Benemérito e Honorário compete 
à Assembleia Geral, mediante proposta da Mesa Adminis-
trativa, procedendo-se à sua inscrição em Livro especial 
próprio e passando-se-lhe o respetivo diploma.

4 – Os Beneméritos e Honorários existentes à data de 
aprovação deste Compromisso manterão essa qualidade e 
gozarão dos direitos próprios, sem prejuízo de outros espe-
ciais que, entretanto, lhes tenham sido concedidos.

Artigo 39.º
(Extinção)

1 – A extinção da Santa Casa da Misericórdia proces-
sa-se nos termos das leis civil e canónica.

2 – A Assembleia Geral só pode deliberar sobre 
a extinção, por maioria qualificada, na sequência de 
convocatória expressamente efetuada para o efeito, nos 
termos previstos no artigo 22.º deste Compromisso.

3 – A Assembleia Geral que deliberar a dissolução no-
meará os liquidatários de entre os Irmãos presentes.

4 – Em caso de extinção da Misericórdia, o remanes-
cente dos respetivos bens, após os que tiverem o destino 
decorrente de vinculação legal ou compromissória espe-
cífica, será, por deliberação da Assembleia Geral e após 
ouvido o Bispo diocesano territorialmente competente, 
atribuído a outra Instituição de Misericórdia ou Instituição 
de expressão católica com finalidade idêntica, em estrita 
observância do Compromisso CEP/UMP.

5 – Em caso de extinção da Misericórdia, competi-
rá igualmente à Assembleia Geral eleger uma comissão 
liquidatária, com poderes limitados à prática dos atos 
meramente conservatórios e necessários, quer à liquida-
ção do património social, quer à ultimação dos negócios 
pendentes.

6 – A extinção da Misericórdia, como Instituição Par-
ticular de Solidariedade Social, implica a sua subsistência 
como pessoa jurídica canónica, mantendo a propriedade 
dos bens afetos a fins de caráter religioso ou a outras ativi-
dades a que se dedique.
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Artigo 40.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação deste Compromisso serão resolvidas ou integra-
das conformemente à lei, ao Compromisso CEP/UMP e 
aos princípios gerais de direito canónico ou civil.

Artigo 41.º
(Norma transitória)

Constituído por quarenta e um artigos, este Compro-
misso revoga integralmente o anterior Compromisso da 
Santa Casa da Misericórdia de Aljubarrota, entrando em 
vigor imediatamente após aprovação em Assembleia Geral 
e cumprimento das demais formalidades exigidas por lei.

Aprovado em Assembleia Geral de 18 de Setembro de 
2015.

A Mesa da Assembleia Geral da Irmandade da Santa 
Casa da Misericórdia de Aljubarrota,

(Assinaturas)

Homologação do Compromisso 
da Irmandade da Santa Casa 
da Misericórdia de Leiria

Refª: CE2015A-029
Fernando Alberto Lopes dos Santos, Provedor da Santa 

Casa da Misericórdia de Leiria, com data de 25 de setem-
bro de 2015, apresentou ao Bispo de Leiria-Fátima o novo 
Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 
de Leiria, aprovados pela Assembleia Geral na sua sessão 
de 5 de setembro do ano corrente, cuja ata nos foi presente, 
solicitando a homologação do mesmo. 

Considerando que o presente Compromisso cumpre a 
legislação canónica e está conforme ao “Compromisso-
modelo para as Irmandades da Misericórdia” aprovado 
pela Conferência Episcopal Portuguesa na sua Assembleia 
Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionado, nos termos 
dos cânones 117 e 314 do código de direito canónico,

APROVO O NOVO COMPROMISSO
que consta de 41 artigos e está impresso em 38 páginas 

por mim rubricadas. 
Leiria, 05 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

COMPROMISSO

Artigo 1.º
(Denominação, fim e natureza jurídica)

1. A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 
Leiria, também designada por Santa Casa da Misericórdia 
de Leiria – Hospital Dom Manuel de Aguiar e mais abre-
viadamente denominada de Santa Casa da Misericórdia de 
Leiria ou, simplesmente, Misericórdia de Leiria, fundada 
no ano de 1544, é uma associação de fiéis, com persona-
lidade jurídica canónica, cujo fim é a prática das Catorze 
Obras de Misericórdia, tanto corporais como espirituais, 

visando o serviço e apoio com solidariedade a todos os que 
precisam, bem como a realização de atos de culto católico, 
de harmonia com o seu espírito tradicional, informado pe-
los princípios do humanismo e da doutrina e moral cristãs.

2. Em conformidade com a natureza que provém da sua 
ereção canónica, a Santa Casa da Misericórdia encontra-
se sujeita ao regime especial decorrente do Compromisso 
celebrado entre a União das Misericórdias Portuguesas e a 
Conferência Episcopal Portuguesa, assinado em 2 de maio 
de 2011 (de ora em diante designado abreviadamente por 
Compromisso CEP/UMP) ou de documento bilateral que o 
substitua, o qual consubstancia o Decreto-Geral Interpreta-
tivo da Conferência Episcopal Portuguesa, da mesma data.

3. A Santa Casa da Misericórdia tem, também, reco-
nhecida a sua personalidade jurídica civil, com estatuto de 
Instituição Particular de Solidariedade Social, pelo que é 
considerada uma entidade da economia social, nos termos 
da respetiva Lei de Bases, e natureza de Pessoa Coletiva de 
Utilidade Pública.

Artigo 2.º
(Âmbito, duração e princípios)

1. A Santa Casa da Misericórdia, constituída por tempo 
indeterminado, tem a sua sede e exerce a sua ação no muni-
cípio Leiria, aí podendo estabelecer delegações.

2. A Santa Casa da Misericórdia pode igualmente es-
tender a sua ação aos municípios limítrofes ao da sua sede, 
desde que aí não exista outra Santa Casa da Misericórdia 
ou que, existindo, esta expressamente não se oponha.

3. Sem quebra da sua autonomia e independência e dos 
princípios que a criaram e orientam, a Santa Casa da Mise-
ricórdia poderá, com vista à melhor realização dos seus fins:

a) Negociar e celebrar acordos e parcerias com o Es-
tado Português, com as Autarquias Locais, com outras Ir-
mandades da Misericórdia, com instituições particulares 
de solidariedade social e com outras entidades nacionais ou 
estrangeiras empenhadas na prática da solidariedade social 
e da caridade cristã;

b) Aceitar a cooperação de outras entidades públicas ou 
particulares;

c) Empenhar-se em promover a colaboração e o melhor 
entendimento com as autoridades e a população locais em 
tudo o que respeitar à manutenção e desenvolvimento das 
obras sociais, existentes ou a criar, designadamente através 
de atuações de caráter dinamizador e educativo.

4. A Santa Casa da Misericórdia poderá constituir 
associações, uniões, federações e confederações com ou-
tras Santas Casas da Misericórdia, instituições do sector 
da economia social, entidades do sector público e organi-
zações do sector privado, para criar ou manter, de forma 
regular e permanente, serviços ou equipamentos de utili-
zação comum e desenvolver ações sociais de responsabi-
lidade partilhada.

5. A Santa Casa da Misericórdia é membro da União 
das Misericórdias Portuguesas, com todos os deveres e 
direitos inerentes a tal condição.

Artigo 3.º
(Objetivos)

1. Para concretização do seu fim, a Misericórdia pode 
conceder bens e desenvolver atividades de intervenção so-
cial, designadamente de:
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a) Apoio à infância e juventude, designadamente a 
crianças e jovens em perigo;

b) Apoio às pessoas idosas, às pessoas com deficiência 
e incapacidade, às pessoas em situação de necessidade ou 
de dependência, sem-abrigo e a vítimas de violência do-
méstica;

c) Apoio à família e comunidade em geral;
d) Apoio à integração social e comunitária;
e) Promoção da saúde, prevenção da doença e presta-

ção de cuidados na perspetiva curativa, de reabilitação e 
reintegração, designadamente através da criação, explora-
ção e manutenção de hospitais, unidades de cuidados con-
tinuados e paliativos, serviços de diagnóstico e terapêuti-
ca, cuidados primários de saúde e tratamentos de doenças 
do foro mental ou psiquiátrico e de demências, bem como 
aquisição e fornecimento de medicamentos e assistência 
medicamentosa;

f) Salvaguarda e defesa do património cultural e artísti-
co, material e imaterial, religioso ou não;

g) Promoção da educação, da formação profissional e 
da igualdade de homens e mulheres;

i) Empreendedorismo e outras respostas e serviços não 
incluídos nas alíneas precedentes, desde que enquadráveis 
no âmbito da economia social, isto é, desde que contri-
buam para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos e 
para a sustentabilidade da instituição;

2. Sob a invocação de Nossa Senhora da Misericórdia, 
sua Padroeira, a Irmandade da Misericórdia manterá o 
culto divino na sua Igreja, Capelas e Oratórios e exercerá 
as atividades que constarem deste Compromisso e as mais 
que vierem a ser consideradas convenientes.

3. A Misericórdia pode, ainda, prosseguir, de modo se-
cundário ou instrumental, outras atividades, a título gratui-
to ou geradoras de fundos, para garantir a sua sustentabi-
lidade económico-financeira, por si ou em parceria, desde 
que permitidas por lei e deliberadas pela Assembleia Geral. 
A Misericórdia pode também criar fundações pias autóno-
mas canonicamente eretas.

4. Quando cumpra os critérios definidos pelo Regula-
mento n.º 346/2013, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 17 de abril, e pela Lei n.º 18/2015, de 4 de março, 
sobre atividades secundárias e instrumentais, a Misericór-
dia assume a natureza de empresa social, para os efeitos aí 
definidos.

5. Para a promoção dos seus fins compromissórios, a 
Misericórdia apoia e incentiva o voluntariado, promoven-
do a cooperação e a ética na responsabilidade.

Artigo 4.º
(Bandeira e Brasão)

1. A Bandeira é o símbolo representativo da Santa Casa 
da Misericórdia, denominada bandeira real e é constituída 
de moldura de dupla face contendo duas pinturas a óleo 
sobre tela. A tela do anverso representa a Virgem da Mi-
sericórdia e na tela do reverso encontra-se representada 
uma lamentação sobre Cristo deposto da Cruz.

2. O Brasão é composto pela coroa real que representa 
a origem régia da instituição encimando os dois escudos 
ovalados; um deles contém a figura de D.ª Leonor, que 
simboliza as catorze obras da Misericórdia; o outro com 
as armas de Portugal que simbolizam o carácter Nacional 
das Misericórdias e as cinco chagas de Cristo. O Brasão 

é ladeado de ambos os lados com folhas de acanto que 
representam o esforço, dedicação e a sabedoria daqueles 
que trabalham em prol dos mais desfavorecidos; A cor azul 
representa a integridade e zelo na prática eficiente do bem 
e da misericórdia; O ouro representa a nobreza de alma e 
firmeza no agir.

Artigo 5.º
(Dos Irmãos da Misericórdia)

1. Constituem a Irmandade da Santa Casa da Miseri-
córdia todos os seus atuais Irmãos e os que, de futuro, nela 
venham a ser admitidos.

2. O número de Irmãos é ilimitado e deve representar a 
comunidade em que se insere.

Artigo 6.º
(Admissão e readmissão)

1. Podem ser admitidos como Irmãos os indivíduos de 
ambos os sexos que reúnam as seguintes condições:

a)  Sejam maiores de idade;
b) Sejam naturais ou residentes no município da sede 

da Irmandade da Misericórdia ou a ela ligados por laços 
de afetividade;

c)  Gozem de boa reputação moral e social;
d) Aceitem os princípios da doutrina e da moral cristã 

e revelem, pela sua conduta social ou pela sua atividade 
pública, respeito pela fé católica e seus fundamentos;

e) Se comprometam ao pagamento de uma jóia de en-
trada e de uma quota mínima, de valores e periodicidade 
aprovados em Assembleia Geral.

2. A admissão dos Irmãos é feita mediante proposta as-
sinada por dois Irmãos e pelo próprio candidato, em que 
este se identifique, se comprometa a cumprir as obrigações 
de Irmão e indique o montante da joia e da quota que subs-
creve.

3. Tal proposta será submetida à apreciação e delibera-
ção da Mesa Administrativa numa das suas reuniões ordi-
nárias posteriores à apresentação nos Serviços Administra-
tivos da Irmandade da Misericórdia, no prazo impreterível 
de sessenta dias.

4. Serão admitidos os candidatos que reúnam as condi-
ções legais e compromissórias.

5. Da rejeição da proposta de admissão cabe recurso 
para a Assembleia Geral, a interpor conjuntamente pelos 
proponentes no prazo de trinta dias seguidos a contar da 
notificação.

6. A admissão de novos Irmãos terá efeito compromis-
sório e legal depois de estes assinarem, perante o Provedor, 
no prazo de trinta dias a contar da notificação da admissão, 
documento pelo qual se comprometam a desempenhar com 
fidelidade os seus deveres de Irmãos, após o qual serão ins-
critos no respetivo Livro.

7. A readmissão de Irmão obedece aos mesmos termos 
da admissão.

Artigo 7.º
(Deveres)

1. Todos os Irmãos são obrigados:
a)  A honrar, defender e proteger a Santa Casa da Mi-

sericórdia em todas as circunstâncias, em especial quando 
ela for injustamente acusada ou atacada no seu carácter 
de instituição particular e eclesial, procedendo com reta 
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intenção e ao serviço da verdade e do bem comum, sem 
ambições ou propósitos de satisfação pessoal, mas, antes 
e sempre, com o pensamento em Deus, nos Irmãos e nos 
Beneficiários;

b)  A observar, cumprir e fazer cumprir as disposições 
compromissórias e regulamentares da Misericórdia;

c)  A desempenhar com zelo e dedicação os lugares dos 
Órgãos Sociais para os quais tiverem sido eleitos;

d)  A não cessar a atividade nos cargos sociais para que 
foram eleitos sem prévia participação escrita e fundamen-
tada ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral;

e)  A colaborar no progresso e desenvolvimento da 
Misericórdia, de modo a prestigiá-la e a torná-la cada vez 
mais respeitada, eficiente e útil;

f)  A divulgar os fins e atividade prosseguidos pela San-
ta Casa da Misericórdia, com vista a promover o incre-
mento da atividade voluntária e do número de Irmãos, bem 
como a angariação de donativos e patrocínio de causas pro-
movidos pela Mesa Administrativa ou por ela aprovados;

g) A comparecer, sempre que possível, nos atos oficiais 
e nas solenidades e cerimónias religiosas ou públicas que 
a Misericórdia promova ou para as quais haja sido convi-
dada;

h) Ao pagamento pontual da jóia e da quota social. 

Artigo 8.º
(Direitos)

1. Todos os Irmãos têm direito:
a)  A participar e votar nas reuniões da Assembleia Ge-

ral;
b) A eleger e ser eleitos para os Órgãos Sociais, contan-

to que, no mínimo, façam parte da Misericórdia há mais de 
um ano, e tenham cumprido todos os deveres previstos no 
Compromisso;

c)  A recorrer para a Assembleia Geral das irregulari-
dades ou infrações graves ao presente Compromisso, sem 
prejuízo do recurso canónico para o Bispo diocesano;

d) A requerer a convocação de Assembleias Gerais ex-
traordinárias, nos termos do artigo 22.º, n.º 4, alínea b), 
deste Compromisso;

e)  A requerer, por escrito e com fundado interesse aten-
dível, informação sobre a atividade e gestão da Misericór-
dia, mediante pagamento dos respetivos custos;

f) A visitar, gratuitamente e com acordo prévio, as obras 
e serviços sociais da Misericórdia e a utilizá-los, com ob-
servância dos respetivos regulamentos;

g) A ser sufragados, após a morte, com os atos religio-
sos previstos no Compromisso;

h) A receber um exemplar deste Compromisso e o car-
tão de identificação, bem como a manter, devidamente 
atualizado, o seu número de Irmão;

i) A solicitar a exoneração da qualidade de Irmão.
2. Os Irmãos não podem votar nas deliberações da 

Assembleia Geral em que forem direta ou pessoalmente 
interessados.

3. A inobservância dos requisitos de capacidade elei-
toral passiva previstos na alínea b), do n.º 1, determina a 
nulidade da eleição do candidato em causa.

4. Os direitos dos Irmãos não podem ser reduzidos pelo 
facto de estes serem também trabalhadores ou beneficiários 
dos serviços prestados pela Irmandade da Misericórdia, 
salvo no que se refere ao voto nas deliberações respeitan-

tes a condições e retribuições de trabalho, regalias sociais 
ou quaisquer direitos ou interesses que lhes digam respeito.

Artigo 9.º
(Infração, sanção e processo disciplinar)

1. Constitui infração disciplinar, punível com as san-
ções previstas no número seguinte, a violação grave e cul-
posa pelo Irmão dos deveres consignados nas leis, neste 
Compromisso e nas disposições regulamentares aprovadas 
em Assembleia Geral.

2. Os Irmãos que incorrerem em responsabilidade dis-
ciplinar ficam sujeitos, consoante a natureza, a gravidade e 
o carácter danoso da infração, às seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensão até doze meses;
c) Exclusão.
3. A autoridade disciplinar reside na Mesa Administra-

tiva.
4. A deliberação de aplicação de sanção disciplinar será 

sempre precedida da instauração de processo disciplinar 
pela Mesa Administrativa, individualizando-se por forma 
escrita as infrações imputadas, com audiência prévia e ga-
rantias de defesa por parte do Irmão em causa.

5. O processo disciplinar segue os termos previstos em 
Regulamento próprio

Artigo 10.º
(Perda da qualidade de Irmão)

1. Perdem a qualidade de Irmão:
a) Os que falecerem;
b) Os que tiverem sido punidos com a pena de exclu-

são;
c) Os que pedirem a respetiva exoneração;
d) Os que deixarem de satisfazer as suas quotas por 

tempo superior a doze meses e que, depois de notificados 
por carta registada, não cumpram com esta obrigação ou 
não justifiquem a sua atitude no prazo de trinta dias.

Artigo 11.º
(Exclusão)

1.  Poderão ser excluídos da Misericórdia os Irmãos 
que:

a) Não prestarem contas de valores que lhes tenham 
sido confiados;

b) Sem motivo justificado e atendível, se recusarem a 
servir os lugares dos Órgãos Sociais para que tiverem sido 
eleitos;

c) Perderem a reputação moral ou social com notorie-
dade pública que afete o bom nome e missão da Miseri-
córdia;

d) Os que, voluntariamente, causarem danos à Mise-
ricórdia ou concorram, direta e culposamente, para o seu 
desprestígio;

e) Tomarem publicamente atitudes hostis à religião 
cristã/católica.

2. Sem prejuízo do recurso canónico, da deliberação 
que aplique sanção de exclusão cabe recurso, com efeito 
suspensivo, para a Assembleia Geral, a interpor pelo Irmão 
interessado no prazo de trinta dias seguidos a contar da 
competente notificação, devendo o mesmo ser votado em 
reunião extraordinária até noventa dias após a sua interpo-
sição.
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3. O Irmão que por qualquer forma deixar de pertencer 
à Irmandade da Misericórdia não tem direito a reaver as 
quotizações que haja pago, sem prejuízo da sua respon-
sabilidade por todas as prestações relativas ao período em 
que foi Irmão.

Artigo 12.º
(Atividade espiritual e religiosa)

1. Nas diversas obras sociais e serviços da Misericór-
dia poderá haver assistência espiritual e religiosa e, para 
tal, sendo possível, um Capelão privativo provido pelo Bis-
po diocesano, sob apresentação da Mesa Administrativa.

2. A Igreja e Capelas da Santa Casa da Misericórdia são 
destinadas ao exercício do culto divino e nelas se realiza-
rão, sempre que possível, os seguintes atos:

a)  Missa semanal da Santa Casa da Misericórdia;
c) A festa anual da Visitação em honra da Padroeira das 

Santas Casas da Misericórdia;
d) As cerimónias litúrgicas da Semana Santa;
e) Missa no mês de novembro de cada ano por alma de 

todos os Irmãos, Beneméritos e Benfeitores falecidos;
f)  A celebração de outros atos de culto que constituam 

encargos aceites.

Artigo 13.º
(Corpos sociais)

1. São Corpos Gerentes da Santa Casa da Misericórdia 
a Assembleia Geral, a Mesa Administrativa e o Conselho 
Fiscal. 

Artigo 14.º
(Mandato social)

1. O mandato social tem a duração de quatro anos e 
inicia-se com a tomada de posse.

2. Os titulares dos órgãos mantêm-se em funções até à 
posse dos novos titulares.

3. O exercício do mandato dos titulares dos órgãos só 
pode ter início após a respetiva tomada de posse, a qual, 
depois da devida homologação pelo Bispo diocesano, no 
prazo de 8 dias, é dada pelo presidente cessante da Mesa da 
Assembleia Geral até ao 30.º dia posterior ao da eleição, fi-
cando a eficácia canónica da posse dependente da emissão 
do competente decreto de homologação, sem prejuízo dos 
recursos eclesiásticos eventualmente apresentados.

4. O Provedor só pode ser eleito para três mandatos 
consecutivos.

5. Incumbe aos Órgãos Sociais cessantes fazer a entre-
ga de todos os valores, documentos, inventários e arqui-
vo da Misericórdia aos Órgãos Sociais eleitos para novo 
mandato e até à posse destes, bem como informá-los com 
rigor de todas as circunstâncias relevantes que se possam 
repercutir na execução do mandato social. 

Artigo 15.º
(Exclusividade, não elegibilidade e impedimentos)

1. Aos titulares dos Órgãos Sociais não é permitido o 
desempenho simultâneo de mais de um cargo nos Órgãos 
Sociais da Santa Casa da Misericórdia, assim como não 
é permitido o desempenho em simultâneo de cargos nos 
órgãos sociais de entidades da mesma ou idêntica natureza 
jurídica cujos fins e atividades sejam conflituantes, com os 
da Misericórdia, bem como em uniões, federações e con-

federações de tais entidades.
2. Entre os membros da Mesa Administrativa e os 

membros do Conselho Fiscal não pode haver laços de pa-
rentesco ou afinidade no 1º grau da linha reta ou no 2º grau 
da linha colateral, bem como matrimoniais ou uniões cano-
nicamente irregulares.

3. Os titulares dos Órgãos Sociais estão impedidos de 
votar em assuntos que digam diretamente respeito à sua 
pessoa ou nos quais sejam interessados os respetivos côn-
juges ou pessoas com quem vivam em união canonicamen-
te irregular ou qualquer familiar em linha reta ou até ao 2.º 
grau da linha colateral.

4. Os titulares da Mesa Administrativa não podem con-
tratar direta ou indiretamente com a Santa Casa da Mise-
ricórdia, salvo se do contrato resultar manifesto benefício 
para a mesma.

5. A Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal não po-
dem ser constituídos maioritariamente por trabalhadores 
da Santa Casa da Misericórdia.

6. O cargo de presidente do Conselho Fiscal não pode 
ser exercido por trabalhadores da Santa Casa da Miseri-
córdia.

7. Para além doutras incapacidades previstas na lei, não 
podem exercer funções nos órgãos Sociais os Irmãos que 
mantenham com a Santa Casa da Misericórdia litígio ju-
dicial.

Artigo 16.º
(Condição do exercício do cargo)

1. O exercício de qualquer cargo nos Órgãos Sociais é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas.

2. Quando o volume do movimento financeiro, do tra-
balho, das atividades a desenvolver, da constância e in-
tensidade das responsabilidades ou a complexidade dos 
serviços exijam o trabalho e a presença prolongada de um 
ou mais membros dos Órgãos Sociais, podem eles passar 
a ser remunerados, desde que, sob proposta da Mesa Ad-
ministrativa, a Assembleia Geral assim o delibere e fixe o 
respetivo montante da retribuição, nos termos da lei.

Artigo 17.º
(Forma de obrigar)

1. A Santa Casa da Misericórdia fica obrigada com as 
assinaturas conjuntas do Provedor e do Vice-Provedor, ou 
do Provedor e do Tesoureiro ou na respetiva falta ou impe-
dimento, do Vice-Provedor e do Secretário. 

2. Nas operações financeiras são obrigatórias as assina-
turas de quem a Mesa Administrativa deliberar.

3. Nos atos de mero expediente bastará a assinatura do 
Provedor ou de outra pessoa nomeada para o efeito.

Artigo 18.º
(Responsabilidade dos titulares)

1. Os titulares da Mesa Administrativa e do Conselho 
Fiscal não podem abster-se de votar nas reuniões dos res-
petivos Órgãos a que estiverem presentes e são responsá-
veis, civil e criminalmente, pelas faltas ou irregularidades 
cometidas no exercício do mandato.

2. Além de outros motivos legalmente previstos, os 
membros dos Órgãos Sociais ficam exonerados de respon-
sabilidades se:
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a) Não tiverem tomado parte na respetiva deliberação 
ou resolução e a reprovarem em declaração exarada na ata 
da sessão imediata em que se encontrem presentes depois 
de dela terem conhecimento;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na respetiva ata.

3. Sem prejuízo do disposto no Código Civil, os Me-
sários são solidariamente responsáveis pela administração 
e gestão da Irmandade e, bem assim, pelos prejuízos cau-
sados por atos e omissões de gestão praticados pela Mesa 
Administrativa ou por algum dos seus membros quando, 
tendo conhecimento de tais atos ou omissões, bem como 
do propósito de os praticar, não suscitem a intervenção da 
Mesa e/ou do Conselho Fiscal no sentido de tomar as me-
didas adequadas.

Artigo 19.º
(Deliberações e atas)

1. A Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal só po-
dem deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.

2. Quando este Compromisso ou a lei não exijam maio-
ria qualificada, as deliberações dos Órgãos Sociais são to-
madas por maioria dos votos dos presentes.

3. As votações respeitantes às eleições dos Órgãos So-
ciais ou à apreciação do mérito e das características especí-
ficas de pessoas são feitas obrigatoriamente por escrutínio 
secreto.

4. De cada reunião dos Órgãos Sociais lavrar-se-á ata, 
descrevendo sumária e fielmente o que se passou e delibe-
rou, assinada por todos os membros presentes ou, quando 
respeite à Assembleia Geral, pelos membros da respetiva 
Mesa.

5. A ata será aprovada no início da reunião seguinte ou 
em minuta na própria reunião, podendo, no caso de sessão 
da Assembleia Geral, ser outorgada à respetiva Mesa um 
voto de confiança para a sua aprovação.

Artigo 20.º
(Estatuto e composição da Mesa da Assembleia Geral)
1. A Assembleia Geral é constituída por todos os Ir-

mãos no pleno gozo dos seus direitos associativos e com-
promissórios, nela residindo o poder soberano deliberativo 
da Santa Casa da Misericórdia.

2. A Assembleia Geral é dirigida pela respetiva Mesa, 
composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um 
Secretário, à qual compete representar a Assembleia, bem 
como garantir o funcionamento democrático da Misericór-
dia.

3. Na falta ocasional de qualquer dos membros da 
Mesa, competirá à Assembleia Geral designar os respeti-
vos substitutos de entre os Irmãos presentes, os quais ces-
sarão as suas funções no termo da reunião.

4. No caso de renúncia ou de falta permanente de 
qualquer dos membros da Mesa da Assembleia Geral, a 
Assembleia procede à sua recomposição por voto secreto, 
completando o membro designado o mandato social.

Artigo 21.º
(Competências da Assembleia Geral)

1. Compete à Assembleia Geral deliberar sobre todas 
as matérias não compreendidas nas atribuições legais ou 
compromissórias dos outros Órgãos e, necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais de atuação da Santa 
Casa da Misericórdia;

b) Acompanhar a atuação dos demais Órgãos Sociais, 
zelando pelo cumprimento das disposições e princípios 
compromissórios e legais;

c) Apreciar, discutir e votar o Relatório de Atividades 
e Contas do Exercício do ano anterior, bem como o Plano 
de Atividades e Orçamento, de Exploração Previsional e 
Investimentos, propostos pela Mesa Administrativa para o 
exercício seguinte, além de revisões orçamentais, sempre 
sob parecer do Conselho Fiscal;

d) Apreciar e deliberar sobre a alteração deste Com-
promisso e sobre a extinção, cisão ou fusão da Santa Casa 
da Misericórdia, sem prejuízo das formalidades canónicas.

e) Eleger os Órgãos Sociais ou alguns dos seus mem-
bros;

f) Destituir a totalidade ou parte dos membros da res-
petiva Mesa e os membros da Mesa Administrativa e do 
Conselho Fiscal;

g) Apreciar e deliberar sobre a aquisição onerosa e a 
alienação, a qualquer título, de bens imóveis e de outros 
bens patrimoniais de rendimento ou de valor histórico ou 
artístico;

h) Autorizar, sob proposta da Mesa Administrativa e 
parecer do Conselho Fiscal, a realização de financiamentos 
e mútuos onerosos;

i) Autorizar o Provedor, ou quem o substitua, a deman-
dar os membros dos Órgãos Sociais por atos ilícitos prati-
cados no exercício das suas funções;

j) Aprovar a adesão a uniões, federações ou confede-
rações;

k) Deliberar a utilização de qualquer outro símbolo que 
se venha a entender por conveniente para a prossecução 
dos fins sociais, bem como a alteração ou atualização dos 
atuais símbolos e brasão;

l) Fixar a eventual remuneração dos membros dos Ór-
gãos Sociais, nos termos do artigo 16.º;

m) Aprovar os regulamentos previstos neste Compro-
misso, sob proposta da Mesa Administrativa;

n) Apreciar e deliberar sobre os recursos interpostos 
das deliberações ou resoluções da Mesa Administrativa 
que lesem direta e gravemente os direitos de Irmão;

o) Fixar, sob proposta da Mesa Administrativa, o valore 
mínimo da quota a pagar pelos Irmãos, bem como a perio-
dicidade e forma de pagamento;

p) Deliberar, sob proposta da Mesa Administrativa, a 
atribuição da qualidade de Irmão Honorário ou Benemé-
rito.

2. A deliberação da Assembleia Geral sobre o exercício 
do direito de ação civil ou penal contra os membros dos 
Órgãos Sociais e mandatários, incluindo quem represen-
ta a Misericórdia nessa mesma ação, pode ser tomada na 
Assembleia Geral convocada para apreciação do Relató-
rio de Atividades e Contas do Exercício do ano anterior, 
mesmo que a respetiva proposta não conste da ordem de 
trabalhos.

Artigo 22.º
(Reuniões da Assembleia Geral)

1. As reuniões da Assembleia Geral são ordinárias e 
extraordinárias.

2. A Assembleia Geral reúne ordinariamente:
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a) No mês de dezembro do final de cada mandato, para 
a eleição dos Órgãos Sociais;

b) Até 31 de março de cada ano, para apreciar, discutir 
e aprovar o Relatório de Atividades e Contas do Exercício 
do ano anterior e do parecer do órgão de fiscalização, de-
vendo estes documentos estar acessíveis para consulta dos 
Irmãos, na sede e, caso exista, no sítio institucional, logo 
que a convocatória seja expedida, por meio de aviso postal;

c) Até 30 de novembro de cada ano, para apreciar, 
discutir e aprovar o Plano de Atividades e Orçamento, de 
Exploração Previsional e Investimentos, para o ano seguin-
te, e o parecer do órgão de fiscalização, documentos estes 
que igualmente devem estar acessíveis para consulta dos 
Irmãos, nas mesmas condições de modo, tempo e lugar 
previstas na alínea anterior.

3.  Contrariamente ao que sucede nas reuniões extraor-
dinárias, em que apenas podem ser tratados os assuntos 
expressamente referidos nas convocatórias, nas reuniões 
ordinárias podem ser tratados assuntos não previstos na 
respetiva ordem de trabalhos, mas sem poder deliberativo, 
salvo se estiverem presentes ou representados na reunião 
todos os Irmãos no pleno gozo dos seus direitos sociais e 
todos concordarem com o aditamento.

4. A Assembleia Geral reúne extraordinariamente:
a) Quando regularmente convocada por iniciativa do 

respetivo Presidente ou a pedido do Provedor, da Mesa 
Administrativa ou do Conselho Fiscal;

b) A requerimento subscrito por um mínimo de 20% 
dos Irmãos no pleno gozo dos seus direitos associativos 
e compromissórios, indicando com precisão os assuntos a 
incluir na ordem de trabalhos.

5. As deliberações a que se refere a alínea g), do n.º 1, 
do artigo 21.º obedecem às seguintes regras:

a) A alienação ou oneração dos bens imóveis e de outros 
bens patrimoniais de rendimento ou de valor histórico ou ar-
tístico será feita nos termos do Compromisso e da lei, por va-
lor que, em princípio, não poderá ser inferior ao da avaliação 
por perito oficial, efetuada para o efeito, informando-se o 
Bispo diocesano sobre os elementos essenciais do negócio;

b) A alienação de ex-votos que tenham sido oferecidos 
à Irmandade da Misericórdia ou de coisas preciosas em 
razão da arte ou da história religiosas depende de licença 
eclesiástica;

c) A oneração ou alienação de bens afetos a atividades 
cultuais ou religiosas depende de autorização prévia do 
Bispo diocesano.

6. As deliberações da Assembleia Geral sobre as ma-
térias constantes das alíneas d), i) e j), do n.º 1, do artigo 
21.º, só serão válidas se obtiverem o voto favorável de pelo 
menos 2/3 dos votos expressos.

7. No caso da alínea d), do n.º 1, do artigo 21.º, a 
extinção da Santa Casa da Misericórdia não terá lugar 
se, pelo menos, um número de Irmãos igual ao dobro dos 
membros dos Órgãos Sociais se declarar disposto a asse-
gurar a permanência da Instituição, qualquer que seja o 
número de votos contra. 

Artigo 23.º
(Forma de convocação)

1. A Assembleia Geral é convocada com, pelo menos, 
15 dias de antecedência, pelo Presidente da Mesa ou pelo 
seu substituto.

2. A convocatória é afixada na sede da Misericórdia e é 
também feita pessoalmente, por meio de aviso postal expe-
dido para cada associado.

3. Deve ainda ser dada publicidade à convocatória das 
Assembleias Gerais nas publicações da associação, no sítio 
institucional da Misericórdia e em aviso afixado em locais 
de acesso ao público nas instalações e estabelecimentos da 
associação, bem como através de anúncio publicado nos 
dois jornais de maior circulação da área onde se situe a 
sede.

4. Da convocatória deve constar o dia, a hora, o local e 
a ordem de trabalhos da reunião.

5. A decisão de convocação da Assembleia Geral ex-
traordinária deve ocorrer no prazo de quinze dias após o 
pedido ou requerimento e a reunião deve realizar-se no 
prazo máximo de trinta dias, a contar da data da receção do 
pedido ou requerimento.

6. A comparência de todos os Irmãos na sessão sanciona 
quaisquer irregularidades na convocatória da Assembleia 
Geral, desde que nenhum deles se oponha à realização da 
Assembleia Geral.

Artigo 24.º
(Quórum e funcionamento)

1. A Assembleia Geral reúne à hora marcada na 
convocatória, se estiver presente mais de metade dos as-
sociados com direito de voto, ou 30 minutos depois, com 
qualquer número de presenças, desde que tal cominação 
seja determinada na convocatória.

2. A Assembleia Geral extraordinária que seja convo-
cada a requerimento dos Irmãos só poderá reunir com a 
presença mínima de três quartos dos requerentes, a cuja 
chamada se deve proceder, logo que for aberta a sessão. 

3. As deliberações da Assembleia Geral são tomadas 
com observância do disposto nos artigos 20.º e 23.º deste 
Compromisso.

Artigo 25.º
(Voto e representação dos Irmãos)

1. Na Assembleia Geral cada Irmão dispõe de um voto.
2. O voto em representação apenas é admitido nos atos 

eleitorais, nos seguintes termos:
a) Tanto o representante como o representado têm de 

ser Irmãos no pleno uso dos seus direitos;
b) Cada Irmão só pode assumir uma representação;
c) Sem prejuízo da identificação e verificação da ca-

pacidade individual do representante, este deve ainda de-
monstrar perante a Mesa da Assembleia Geral que tem os 
poderes necessários para a representação e votação, exi-
bindo e entregando procuração assinada pelo representado, 
autenticada ou que tenha apensa fotocópia do respetivo 
cartão de identificação.

3. É admitido o voto por correspondência, exclusiva-
mente em reuniões destinadas a eleições dos Órgãos So-
ciais e nas condições previstas no Regulamento Eleitoral, 
devendo a assinatura do Irmão estar reconhecida nos ter-
mos da lei.

Artigo 26.º
(Mesa Administrativa)

1. A Mesa Administrativa é o órgão de administração 
da Santa Casa da Misericórdia, sendo composta, no mí-
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nimo, por cinco membros efetivos, dos quais um será o 
Provedor, e bem assim três suplentes.

2. Logo que investidos no exercício das suas funções, 
os membros efetivos escolherão entre si o Vice-Provedor, 
o Secretário, o Tesoureiro e os três Vogais, sob proposta do 
Provedor.

3. Os Irmãos suplentes podem ser chamados à cola-
boração da Mesa Administrativa quando for julgada con-
veniente a sua coadjuvação, caso em que têm direito a 
participar, mas sem direito a voto, ou quando se verifique 
impedimento dos efetivos.

4. Em caso de vacatura da maioria dos lugares da Mesa 
Administrativa, depois de esgotados os respetivos suplen-
tes, chamados à efetividade pela ordem em que tiverem 
sido eleitos, deverão realizar-se eleições parciais para o 
preenchimento das vagas verificadas, no prazo máximo de 
um mês.

5. O termo do mandato dos membros eleitos nas condi-
ções do número anterior coincidirá com o dos inicialmente 
eleitos.

6. A Mesa Administrativa pode delegar poderes de re-
presentação e administração para a prática de certos atos 
ou de certas categorias de atos em qualquer dos seus mem-
bros, em profissionais qualificados ao serviço da Miseri-
córdia ou em mandatários.

Artigo 27.º
(Competências da Mesa Administrativa)

1. Compete à Mesa Administrativa representar a Mise-
ricórdia, incumbindo-lhe designadamente:

a) Praticar e promover as ações conducentes aos fins da 
Santa Casa da Misericórdia, às suas obras e ao seu desen-
volvimento;

b) Velar pela efetivação dos direitos dos beneficiários, 
bem como pelos privilégios, tradições e direitos da Miseri-
córdia e, sobretudo, pela sua autonomia;

c) Executar e fazer executar as deliberações dos Órgãos 
Sociais da Misericórdia, assim como zelar pelo cumpri-
mento deste Compromisso e dos regulamentos que o com-
pletem;

d) Deliberar sobre a admissão de Irmãos e aplicar as 
penas disciplinares de suspensão ou exclusão, nos termos 
deste Compromisso;

e) Elaborar anualmente os documentos previstos no ar-
tigo 22.º, n.º 2, alíneas b) e c), deste Compromisso, a fim de 
serem submetidos a parecer do Conselho Fiscal e delibera-
ção da Assembleia Geral;

f) Administrar os bens, obras e serviços da Misericór-
dia, zelando pelo bom funcionamento e organização dos 
seus vários setores;

g) Contratar e gerir os recursos humanos da Misericór-
dia;

h) Cobrar receitas, saldar despesas e deliberar sobre as 
dívidas incobráveis;

i) Deliberar sobre a aceitação de heranças, legados e 
donativos, assim como sobre a angariação de fundos, me-
diante donativos ou subscrições, por intermédio de Irmãos, 
individual ou coletivamente;

j) Constituir grupos de trabalho, estudo e reflexão, com 
o objetivo de melhorar e desenvolver as atividades sociais 
da Misericórdia, designadamente através da divulgação do 
seu espírito, da sua obra, dos seus propósitos, das suas ini-

ciativas e das suas realizações e necessidades, perante as 
populações locais, mediante encontros, reuniões e festivi-
dades de carácter local e cultural;

k) Deliberar, nos termos da lei, sobre o arrendamento, 
comodato ou cessão de exploração de bens imóveis da 
Misericórdia, em razão de procedimento julgado mais 
conveniente, fundamentado em ata, sendo que os pre-
ços e valores aceites não podem ser inferiores aos que 
vigorarem no mercado, de harmonia com os valores 18 
estabelecidos em peritagem oficial, exceto se se tratar 
de arrendamentos para habitação, que seguem o regime 
geral sobre arrendamentos, salvo ponderações de ordem 
social;

l) Anualmente e após a sua aprovação pela Assembleia 
Geral, enviar ao Bispo Diocesano o Relatório de Ativida-
des e Contas do Exercício do ano anterior, bem como o 
Plano de Atividades e Orçamento, de Exploração Previsio-
nal e Investimentos, para o exercício seguinte, nos mes-
mos termos em que o faz perante a Segurança Social, para 
conhecimento e para “visto” no que respeita às atividades 
cultuais e religiosas;

m) Elaborar o cadastro-inventário do património, mó-
vel e imóvel, e dos valores da Santa Casa da Misericórdia, 
mantendo-o permanentemente atualizado;

n) Deliberar sobre pleitos a intentar ou a contestar, as-
sim como sobre transações, confissões ou desistências.

2. A Mesa Administrativa pode ainda:
a) Delegar a coordenação dos diversos serviços e res-

postas sociais, bem como as competências que entender, 
em qualquer dos seus membros, em profissionais qualifica-
dos ao seu serviço ou em mandatários.

b) Delegar poderes de gestão numa Comissão Executi-
va, constituída pelo Provedor, que preside, por um Mesário 
e um terceiro elemento colaborador da Misericórdia.

Artigo 28.º
(Competências dos membros da Mesa Administrativa)

1. Compete ao Provedor, entre outras atribuições:
a) Superintender, diretamente ou por intermédio das 

pessoas para tal efeito nomeadas, na administração da Mi-
sericórdia, orientando e fiscalizando os respetivos serviços 
e respostas sociais;

b) Convocar e presidir às reuniões da Mesa Administra-
tiva, dirigindo os respetivos trabalhos;

c) Exercer a representação da Misericórdia, em juízo e 
fora dele;

d) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-
mento e rubricar os livros de atas da Mesa Administrativa;

e) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 
Mesa Administrativa conjuntamente com o Secretário;

f) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-
tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Mesa Administrativa na primeira 
reunião seguinte;

g) Assinar a correspondência, ordens de pagamento e 
os recibos comprovativos de arrecadação de receitas;

h) Delegar quaisquer dos seus poderes em outros mem-
bros da Mesa Administrativa;

i) Fazer executar as deliberações da Assembleia Geral 
e da Mesa Administrativa e cumprir quaisquer outras obri-
gações inerentes ao seu cargo, ou que as leis vigentes ou o 
costume antigo lhe imponham.
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2. Compete ao Vice-Provedor coadjuvar o Provedor no 
exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas ausên-
cias e impedimentos.

3. Compete ao Secretário, entre outras atribuições:
a) Superintender nos Serviços Administrativos e de Se-

cretaria, bem como na organização dos arquivos da Santa 
Casa da Misericórdia;

b) Lavrar as atas das reuniões da Mesa Administrati-
va e efetuar a inscrição dos Irmãos admitidos no respetivo 
Livro;

c) Prover e atualizar o expediente da Misericórdia.
4 – Compete ao Tesoureiro, entre outras atribuições:
a) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-

raria da Santa Casa da Misericórdia;
b) Diligenciar pela prestação de informação mensal à 

Mesa Administrativa, através da apresentação de balance-
tes contabilísticos e de tesouraria;

c) Providenciar, regularmente, pelo fornecimento à 
Mesa Administrativa duma lista atualizada dos devedo-
res;

d) Acompanhar a elaboração do inventário do patrimó-
nio da Misericórdia, diligenciando pela sua permanente 
atualização.

5. Compete aos Vogais coadjuvar os restantes elemen-
tos da Mesa Administrativa e desempenhar as tarefas que 
lhes forem atribuídas.

Artigo 29.º
(Funcionamento)

1. A Mesa Administrativa reúne sempre que o julgar 
conveniente, sob convocação do Provedor, por iniciativa 
deste ou da maioria dos seus membros, mas, obrigatoria-
mente, uma vez por mês.

2. As deliberações serão tomadas tendo em conta o dis-
posto no artigo 19.º do Compromisso, tendo o Provedor 
direito a voto de qualidade, em caso de empate na votação.

Artigo 30.º
(Conselho Fiscal)

1. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da Santa 
Casa da Misericórdia.

2. O Conselho Fiscal é composto por um Presidente, 
um Vice-Presidente e um Secretário.

3. Haverá, simultaneamente, três suplentes, que se tor-
narão efetivos à medida que se derem vagas e pela ordem 
em que tiverem sido eleitos, podendo, até então e sem pre-
juízo disso, assistir às reuniões e tomar parte na discussão 
dos assuntos, mas sem direito a voto.

4. Para o Conselho Fiscal devem ser escolhidos, prefe-
rencialmente, os Irmãos que possuam conhecimentos in-
dispensáveis ao exercício dos seus poderes de fiscalização.

5. Na hipótese de vacatura do cargo de Presidente, será 
o mesmo preenchido pelo Vice- Presidente e este pelo Se-
cretário.

6. Em caso de vacatura da maioria dos lugares do 
Conselho Fiscal, depois de esgotados os respetivos 
suplentes, deverão realizar-se eleições parciais para o 
preenchimento das vagas verificadas, no prazo máximo 
de um mês.

7. O termo do mandato dos membros eleitos nas condi-
ções do número anterior coincidirá com o dos inicialmente 
eleitos.

Artigo 31.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1. Compete ao Conselho Fiscal, entre outras, vigiar 
pelo cumprimento da lei e deste Compromisso e, designa-
damente:

a) Exercer a fiscalização sobre a ação da Mesa Admi-
nistrativa, velando, designadamente, sobre o cumprimento 
do Relatório de Atividades e Contas do Exercício do ano 
anterior, bem como o Plano de Atividades e Orçamento, de 
Exploração Previsional e Investimentos, para o exercício 
seguinte;

b) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e docu-
mentos da Santa Casa da Misericórdia, bem como sobre 
os atos dos Órgãos Sociais, em especial nos domínios fi-
nanceiro, económico e patrimonial, sempre que o julgue 
conveniente;

c) Dar parecer sobre os documentos previstos no artigo 
21.º, n.º 1, alínea c), bem como sobre qualquer outro as-
sunto que os Órgãos Sociais submetam à sua apreciação, 
designadamente sobre a aquisição e alienação de imóveis, 
reforma ou alteração deste Compromisso;

d) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus 
membros às reuniões da Mesa Administrativa, quando para 
tal for convocado pelo Provedor;

e) Examinar e conferir os valores existentes nos cofres, 
sempre que o considere oportuno;

f) Verificar os balancetes da tesouraria, quando o en-
tender;

g) Solicitar à Mesa Administrativa os elementos que 
considerar necessários ao cumprimento das suas atribui-
ções, bem como propor reuniões extraordinárias para dis-
cussão, com aquele órgão, de determinados assuntos cuja 
importância o justifique;

h) Apresentar à Mesa Administrativa qualquer sugestão 
que considere útil para os melhores procedimentos de ad-
ministração da Santa Casa ou qualquer proposta que vise a 
melhoria do regime de contabilidade usado.

2. O órgão de fiscalização pode ser integrado ou asses-
sorado por um revisor oficial de contas ou por uma socie-
dade de revisores oficiais de contas, sempre que o movi-
mento financeiro da instituição o justifique.

Artigo 32.º
(Funcionamento)

1. O Conselho Fiscal reúne, ordinariamente, uma vez 
em cada trimestre, podendo reunir também, extraordina-
riamente, para apreciação de assuntos de caráter urgente, 
sob convocação do Presidente, por iniciativa deste ou da 
maioria dos seus membros.

2. As deliberações serão tomadas tendo em conta o dis-
posto no artigo 19.º deste Compromisso, tendo o Presidente 
direito a voto de qualidade, em caso de empate na votação.

Artigo 33.º
(Conselho Consultivo)

1. A Mesa Administrativa poderá propor à Assembleia 
Geral a criação de um órgão de consulta da Misericórdia, 
com o objetivo de emitir parecer nas matérias de relevância 
institucional colocadas à sua apreciação.

2. A composição, competência, organização e funcio-
namento do Conselho Consultivo reger-se-ão por regula-
mento aprovado pela Assembleia Geral.
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Artigo 34.º
(Processo e matérias de natureza eleitoral)

1. As eleições regem-se por este Compromisso, pelo 
Direito Canónico e pela lei civil.

2. A abertura do processo eleitoral para os Corpos Ge-
rentes compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, cabendo à Mesa Administrativa a preparação do cader-
no eleitoral.

3. A eleição será feita por escrutínio secreto, à 
pluralidade de votos dos Irmãos presentes, finda a qual o 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral anunciará os re-
sultados e proclamará os eleitos, lavrando-se e assinando-
se a respetiva ata. Comunicará ao Bispo diocesano para ho-
mologação no prazo de oito dias, devendo os eleitos tomar 
posse em sessão que terá lugar em data que não ultrapasse 
a primeira quinzena do ano civil imediato ao das eleições, 
reportando-se o início do mandato ao dia 1 de janeiro.

4. As reclamações contra a lista ou listas de candidatu-
ra serão decididas pelo Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral e da decisão deste cabe recurso canónico para o Bis-
po diocesano.

5. Todos os demais procedimentos de natureza eleitoral 
serão disciplinados em regulamento próprio, aprovado ex-
pressamente pela Assembleia Geral.

6. O contencioso eleitoral é da competência do Bispo 
diocesano, nos termos do Direito Canónico.

7. Em ponderadas circunstâncias extraordinárias e ex-
cecionais, e após audiência prévia escrita do Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia 
no prazo perentório de 10 dias, o Bispo Diocesano poderá 
designar uma comissão administrativa por um período de 
tempo limitado, mas nunca superior a seis meses, para or-
ganizar e concluir o processo eleitoral e pôr em funciona-
mento regular os Órgãos Sociais da Misericórdia.

Artigo 35.º
(Património)

1. O património da Santa Casa da Misericórdia é 
constituído por todos os bens e direitos que integram o seu 
ativo, bem como pelos que venha a adquirir ou a receber 
por título legítimo.

2. As benemerências aos Órgãos Sociais ou a algum 
dos seus membros, na qualidade de representante da Santa 
Casa da Misericórdia, são pertença desta.

3. A alienação ou oneração do património da Miseri-
córdia obedece ao previsto nos artigos 21.º e 22.º deste 
Compromisso.

4. A Santa Casa da Misericórdia deve aceitar heranças, 
legados ou doações, nos termos da lei, contanto que não 
fique a cumprir encargos que excedam as forças da herança 
ou do legado ou o ónus da doação e que não sejam contrá-
rios à lei.

Artigo 36.º
(Rendimentos)

1. Constituem, nomeadamente, receitas da Santa Casa 
da Misericórdia:

a) As quotas dos respetivos Irmãos;
b) As heranças, legados, doações e respetivos rendi-

mentos;
c) Os subsídios, comparticipações e compensações de 

entidades públicas, privadas e religiosas;

d) O produto da alienação de bens;
e) Os espólios móveis dos utentes que não forem legi-

timamente reclamados pelos herdeiros ou seus represen-
tantes, no prazo de um ano a contar do dia do falecimento;

f) Os rendimentos de prestação de serviços desenvol-
vidas no âmbito dos fins compromissórios, bem como de 
outras atividades acessórias;

g) Os rendimentos de bens próprios;
h) O produto de campanhas de angariação de fundos e 

dos donativos particulares;
i) O produto de empréstimos;
j) Os rendimentos obtidos de investimentos financeiros;
k) O produto da venda de publicações sobre a história e 

atividades da Misericórdia;
l) Quaisquer outros rendimentos conformes com a lei, 

este Compromisso ou os Regulamentos.

Artigo 37.º
(Gastos)

1. As despesas da Santa Casa da Misericórdia são de 
funcionamento e de investimento.

2. Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução do presente Compro-
misso;

b) As do exercício do culto e as que resultam do cum-
primento de encargos da responsabilidade da Misericórdia;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais;

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços;

e) As quotizações devidas a entidades de que a Miseri-
córdia seja associada;

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Sociais 
e trabalhadores, quer em serviço da Misericórdia, quer 
para benefício dos próprios assistidos.

3. Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento:

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existen-
tes;

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 38.º
(Beneméritos e Honorários)

1. Podem ser declarados Beneméritos da Irmandade da 
Misericórdia, sem no entanto assumirem a qualidade efe-
tiva de Irmãos, pessoas ou entidades que, por lhe haverem 
efetuado donativos ou doações relevantes, sejam merece-
doras de tal distinção.

2. Podem ser declarados Honorários da Irmandade da 
Misericórdia, sem no entanto assumirem a qualidade efe-
tiva de Irmãos, pessoas ou entidades que, pelo seu mérito 
social ou em recompensa de relevantes serviços prestados, 
sejam merecedoras de tal distinção.

3. A declaração de Benemérito e Honorário compete à 
Assembleia Geral, mediante proposta da Mesa Adminis-
trativa, procedendo-se à sua inscrição em Livro especial 
próprio e passando-se-lhe o respetivo diploma.
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4. Os Beneméritos e Honorários existentes à data de 
aprovação deste Compromisso manterão essa qualidade e 
gozarão dos direitos próprios, sem prejuízo de outros espe-
ciais que, entretanto, lhes tenham sido concedidos.

Artigo 39.º
(Extinção)

1. A extinção da Santa Casa da Misericórdia processa-
se nos termos das leis civil e canónica.

2. A Assembleia Geral só pode deliberar sobre a 
extinção, por maioria qualificada, na sequência de 
convocatória expressamente efetuada para o efeito, nos 
termos previstos no artigo 22.º deste Compromisso.

3. A Assembleia Geral que deliberar a dissolução no-
meará os liquidatários de entre os Irmãos presentes.

4. Em caso de extinção da Misericórdia, o remanescen-
te dos respetivos bens, após os que tiverem o destino de-
corrente de vinculação legal ou compromissória específica, 
será, por deliberação da Assembleia Geral e após ouvido o 
Bispo diocesano territorialmente competente, atribuído a 
outra Instituição de Misericórdia ou Instituição de expres-
são católica com finalidade idêntica, em estrita observância 
do Compromisso CEP/UMP.

5. Em caso de extinção da Misericórdia, competirá 
igualmente à Assembleia Geral eleger uma comissão liqui-
datária, com poderes limitados à prática dos atos meramen-
te conservatórios e necessários, quer à liquidação do pa-
trimónio social, quer à ultimação dos negócios pendentes.

6. A extinção da Misericórdia, como Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social, implica a sua subsistência 
como pessoa jurídica canónica, mantendo a propriedade 
dos bens afetos a fins de caráter religioso ou a outras ativi-
dades a que se dedique.

Artigo 40.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação deste Compromisso serão resolvidas ou integra-
das conformemente à lei, ao Compromisso CEP/UMP e 
aos princípios gerais de direito canónico ou civil.

Artigo 41.º
(Norma transitória)

Constituído por 41 artigos, este Compromisso revoga 
integralmente o anterior Compromisso da Santa Casa da 
Misericórdia, entrando em vigor imediatamente após apro-
vação em Assembleia Geral e cumprimento das demais 
formalidades exigidas por lei.

Aprovado em Assembleia Geral de 5 de setembro de 2015.
A Mesa da Assembleia Geral da Irmandade da Santa 

Casa da Misericórdia de Leiria,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos 
do Instituto Juvenil Lopes e Vicunha

Refª: CE2015A-030

A Irmã Maria Grimoalda Santos de Aguiar, presi-
dente do Instituto Juvenil Lopes e Vicunha, criado pela 

Congregação das Religiosas de Maria Imaculada, com 
data de 26 de setembro de 2015, apresentou ao Bispo 
de Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro Ju-
venil, aprovados pela Direção, na sua reunião de 24 de 
setembro do ano corrente, solicitando a homologação 
dos mesmos. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica” aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa 
na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de 6 capítulos e 40 artigos e estão impres-

sos em 18 páginas A4 rubricadas por mim. São assinados 
dois exemplares: um para a instituição e outro para o arqui-
vo da secretaria episcopal.

Leiria, 05 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
O Instituto Juvenil Lopes e Vicunha (IJLV) é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), 
criada pela Congregação das Religiosas de Maria 
Imaculada (RMI), registada na Segurança Social, no Li-
vro das Fundações nº 3, com início de atividade a 3 de 
julho de 1986.

Surge da necessidade de dar resposta às muitas si-
tuações de dificuldade e risco do mundo juvenil, e que 
continuam a ser hoje motivo da nossa ação pedagógica e 
evangelizadora tal como aconteceu nos inícios da Funda-
ção da Congregação das Religiosas de Maria Imaculada, 
fundada por Vicenta Maria Lopes e Vicunha, em Madrid, 
no dia de 11 de junho de 1876. A Missão à qual se sentiu 
chamada por Deus, foi a de acolher, proteger e educar no 
bem, segundo os valores do Evangelho, as jovens necessi-
tadas que, nas grandes cidades, se dedicavam a trabalhar 
nas famílias, fora do próprio lar.

Os objetivos marcados pela Fundadora e que conti-
nuam a definir a nossa ação são: a moralização - “que as 
jovens vivam bem e se salvem”; a educação e instrução das 
jovens dedicadas ao serviço doméstico e de outras jovens, 
com preferência pelas mais pobres e em situação de risco. 
Como meios para conseguir dar resposta aos objetivos pro-
postos, definiu: o acolhimento nas suas casas, a formação 
integral e a orientação profissional.

A ação educativa, social e pastoral das Religiosas de 
Maria Imaculada, na atualidade, inspira-se:

- No Carisma de Santa Vicenta Maria, marcado pela 
“caridade social” e pela pedagogia preventiva;

- Na visão intuitiva que ela teve sobre a jovem mulher, 
rica pela sua dignidade humana e nas suas possibilidades, 
mas desprotegida e marginalizada naquelas jovens das 
quais “ninguém se ocupava”;

- Na experiência espiritual do amor preventivo de Deus, 
que a levou a una opção de vida, a uma entrega gratuita pe-
las jovens - “as jovens triunfaram”.
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É neste contexto que o IJLV, com mais de 25 anos de 
existência, atualmente desenvolve a sua ação, através da 
valência do Lar de Infância e Juventude.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Instituto Juvenil Lopes e Vicunha, fundado pela 
Congregação das Religiosas de Maria Imaculada e dela 
dependente, é uma pessoa jurídica canónica de natureza 
pública, sujeita em Direito Canónico de obrigações e de 
direitos consentâneos com a índole de instituto da Igreja 
Católica, para os fins indicados nos presentes Estatutos, 
em ordem ao bem público eclesial (cf CIC c. 116, §1), 
ereto canonicamente por decreto do Bispo da Diocese de 
Leiria-Fátima em 1 de julho de 1986 e sob sua vigilância 
e tutela, com Estatutos aprovados por esta autoridade ecle-
siástica (cf CIC cc. 113, § 2; 116, § 2; 117). 

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o Instituto é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Instituto é uma 
pessoa coletiva religiosa reconhecida como Instituição 
Particular de Solidariedade Social (cf. Decreto-Lei 172-
A/2014, artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), qualificada 
como Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja 
Católica, devidamente inscrita no competente registo das 
IPSS, sob o n.º 25/87, que adota a forma de Fundação, sem 
prejuízo do espírito e disciplina religiosa que o informam, 
regendo-se pelas disposições do Estatuto das IPSS e demais 
normas aplicáveis, desde que no respeito pelas disposições 
da Concordata de 2004.

4 – O Instituto foi criado para a prossecução dos seus 
fins próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por 
isso uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmen-
te, que, no exercício da sua atividade própria, não exer-
ce fins ou comissões de outras entidades, sem prejuízo da 
sua articulação programática com outras pessoas jurídicas 
canónicas e da sujeição à legislação canónica universal e 
particular, especificamente em matéria de vigilância do Or-
dinário Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Instituto tem a sua sede na Rua S. João Eudes, 
nº 24, freguesia de Fátima, concelho de Ourém, Distrito de 
Santarém, Diocese de Leiria Fátima.

2 – O Instituto tem por âmbito de ação prioritária, em-
bora não exclusivamente, o distrito de Santarém.

3 – O Instituto, desde que aprovado pela Congregação 
das Religiosas de Maria Imaculada, pode abrir, para a rea-

lização dos seus fins estatutários, delegações e respostas 
sociais noutras áreas do Distrito de Santarém.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Instituto prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica e os princípios inspiradores da identidade própria 
da Congregação das Religiosas de Maria Imaculada e tem 
como fins a promoção da caridade cristã, da cultura, da 
educação e a integração comunitária e social, na perspetiva 
dos valores do Evangelho. 

2 – O Instituto, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária e global da pessoa humana e o 
respeito pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral dos jovens;

c) A promoção integral dos jovens, num espírito de so-
lidariedade humana, cristã e social;

d) O espírito de integração comunitária de modo a que 
a população e os diversos grupos se tornem promotores da 
sua própria valorização;

e) O espírito de convivência e de solidariedade social 
como fator decisivo de trabalho comum, tendente à valori-
zação integral dos indivíduos e das famílias;

f) O desenvolvimento do sentido de solidariedade e da 
criação de estruturas de partilha de bens;

g) A realização de um serviço da iniciativa da comuni-
dade cristã, devendo assim proporcionar, com respeito pela 
liberdade de consciência, formação cristã aos seus benefi-
ciários e não permitir qualquer atividade que se oponha aos 
princípios cristãos;

h) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas (crianças e jovens ou de outras pessoas ca-
rentes de trabalho, emigrantes, etc.) 

i) A resposta possível a várias formas de pobreza com 
uma pedagogia preventiva, colaborando assim para o bem 
dos jovens, das famílias e da sociedade.

j) Os benefícios da cooperação com os grupos perma-
nentes ou ocasionais que, no âmbito local ou regional, fa-
voreçam fins semelhantes. 

k) A utilidade de recurso a grupos de trabalho tecnica-
mente preparados e devidamente qualificados;

l) O seguimento, na sua atividade, dos princípios cató-
licos, não aceitando compromissos que de alguma forma 
condicionem a observância destes princípios;

m) O contributo para a solução dos problemas sociais, 
à luz da doutrina social da Igreja, de acordo com os fins da 
Instituição; 

n) A escolha dos seus próprios agentes (funcionários, 
trabalhadores, colaboradores, auxiliares) de entre as pes-
soas que partilhem, ou pelo menos respeitem, a identidade 
católica das obras de caridade.

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

1. O Instituto propõe-se, especificamente, contribuir 
para a promoção integral – humana, social, intelectual, mo-
ral e espiritual – da juventude feminina mais necessitada 
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(trabalhadora e estudante) independentemente da sua cren-
ça religiosa, podendo cooperar com os serviços públicos 
competentes ou com Instituições Particulares num espírito 
de solidariedade humana, cristã e social.

2. Os fins referidos no número anterior concretizam-se 
mediante a prestação de serviços, a concessão de bens e de 
outras iniciativas de promoção do bem-estar e qualidade de 
vida das pessoas, famílias e comunidades, nomeadamente 
nos seguintes domínios:

a) Apoio a crianças e jovens em situações de risco atra-
vés de Lar de Infância e Juventude (LIJ);

b) Apoio a jovens estudantes e trabalhadoras através de 
Residência;

c) Apoio à Segunda Infância, através de Atividades de 
Tempos Livres (ATL);

d) Apoio a jovens trabalhadoras domésticas, imigrantes 
e outras, através de Centro de Acolhimento e Orientação;

e) Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;

f) Apoio à integração social e comunitária;
g) Resolução dos problemas jurídicos, laborais, habi-

tacionais e outros, de grupos desfavorecidas (emigrantes, 
trabalhadoras domésticas);

h) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos humanos e sociais principalmente dos jovens.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, o Instituto poderá exercer, de 
modo secundário, outras atividades de fins não lucrativos, 
de carácter cultural, educativo, recreativo, de assistência 
e de saúde e de atendimento/acompanhamento socio/pas-
toral por iniciativa própria ou em articulação com a Segu-
rança Social ou com outras Instituições, designadamente 
no âmbito de:

1.º Sala de Leitura, Biblioteca;
2.º Teatro, Cinema, Folclore, Música;
3.º Desporto;
4.º Serviço de atendimento, acompanhamento, apoio e 

orientação.
2 – O Instituto pode ainda desenvolver atividades de 

natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Instituto rege-se por estes Estatutos inspirados 
na identidade própria da Congregação das Religiosas de 
Maria Imaculada e, no que forem omissos, pelo Código 
de Direito Canónico, pela Carta Apostólica sob a forma de 
Motu Proprio sobre o serviço da caridade “Intima Eccle-
siae Natura”, pela legislação particular e pelas leis civis 
aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades do Instituto obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Instituto está aberto a colaborar com as demais 
instituições existentes, desde que não contrariem a legisla-
ção canónica universal e particular, os fins e a autonomia 
do Instituto ou a perspetiva cristã da vida que informa os 
presentes Estatutos.

2 – O Instituto poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – O Instituto pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam 
idêntica atividade segundo as normas da Igreja Católica, 
podendo constituir ou participar em uniões, federações 
ou confederações, com licença da Superiora Provincial da 
Congregação das Religiosas de Maria Imaculada.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Instituto:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Ins-

tituto é de quatro anos, renováveis sob proposta da Provin-
cial da Congregação das Religiosas de Maria Imaculada, 
ouvido o Conselho Provincial e a aprovação do Ordinário 
Diocesano. 

3 – Os membros dos órgãos gerentes do Instituto não 
podem permanecer em qualquer deles por mais de três 
mandatos consecutivos, a não ser em situação extraordi-
nária devidamente justificada e com aprovação da Pro-
vincial das Religiosas de Maria Imaculada e do Ordinário 
Diocesano.

4 – Compete à Provincial das Religiosas de Maria 
Imaculada, depois de consultar o Conselho Provincial, 
a constituição e aprovação da lista dos membros dos ór-
gãos gerentes do Instituto, que é apresentada ao Ordinário 
Diocesano, para aprovação, até 30 de novembro do ano em 
que termina o mandato ou logo que possível, quando vaga-
ram todos os cargos. 

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez providos, os membros dos órgãos, toma-
rão posse, perante a Provincial das Religiosas de Maria 
Imaculada.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

8 – Não é órgão gerente do Instituto o Diretor Exe-
cutivo, que constitui um cargo facultativo que pode ser 
instituído pela Direção, que procede também à nomeação 
do respetivo titular, uma vez obtido parecer favorável do 
Conselho Provincial das Religiosas de Maria Imaculada e 
a aprovação da Superiora Provincial. 
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Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Instituto podem ser remo-
vidos pela Provincial da Congregação das Religiosas de 
Maria Imaculada, ouvido o Conselho Provincial, e pelo 
Ordinário Diocesano que os proveu, havendo justa causa 
e após audiência prévia do respetivo órgão do Instituto e 
dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete à Provincial da Congregação das Religio-
sas de Maria Imaculada, nomear e apresentar ao Ordiná-
rio Diocesano os elementos que preencham as vagas para 
completar o mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido o 
desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Instituto.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Instituto 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha reta 
ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido celebrar, 
direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico com o 
Instituto, a não ser que daí advenham vantagens claras para 
a Instituição e tenha a decisão unânime e fundamentada de 
aprovação dos restantes membros da Direção e o parecer 
favorável do Conselho Fiscal.

3 – Também não poderão exercer atividade ou o man-
dato como titular de corpos gerentes de entidades confli-
tuantes com a atividade do Instituto e, em princípio, os 
dirigentes político-partidários e os detentores de cargos 
executivos nas autarquias locais durante o seu exercício.

4 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização 
da Provincial da Congregação das Religiosas de Maria 
Imaculada, pode um trabalhador do Instituto ser nomeado 
membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da Institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Con-
selho Provincial das Religiosas de Maria Imaculada e a 
aprovação da Superiora Provincial, um dos membros da 
Direção ou o Diretor Executivo, pode ser remunerado den-
tro dos limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

1 – Os membros dos corpos gerentes não podem votar 
em assuntos que diretamente lhes digam respeito ou nos 
quais sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas 
com quem vivam em condições análogas às dos cônjuges 

ou qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da 
linha colateral.

2 – Os fundamentos das deliberações sobre a aprova-
ção do conteúdo e celebração dos contratos referidos no 
número anterior devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros dos 
corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória e deliberações)

1 – Os órgãos do Instituto são convocados pelos res-
petivos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da 
maioria dos titulares dos órgãos.

2 – Os órgãos do Instituto só podem deliberar com a 
presença da maioria dos seus titulares.

Artigo 16.º
(Reuniões e votações)

1 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes. Em caso de empate na votação o presidente 
pode dirimir a paridade com o seu voto.

2 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

3 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

4 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos ge-
rentes, a provincial das Religiosas de Maria Imaculada 
pode assistir às reuniões desses órgãos, sem direito a voto, 
pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer com a devida 
antecedência as datas e ordens de trabalho das respetivas 
reuniões. Podendo ainda comunicar com os membros dos 
órgãos, enviando comunicações aos membros sobre quais-
quer assuntos referentes à atividade do Instituto.

Artigo 17.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Instituto, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é processado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir o 
seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.
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SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 18.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de 
membros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, 
devendo haver sempre um Presidente, um Secretário e um 
Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – A Presidente da Direção será, normalmente, a Supe-
riora da Comunidade Local da Congregação das Religiosas 
de Maria Imaculada da área onde se encontra sediado o Insti-
tuto ou quem a Superiora Regional da Congregação das Re-
ligiosas de Maria Imaculada, ouvido o seu Conselho, indicar 
na lista a apresentar para provisão ao Ordinário Diocesano.

4 – Os restantes membros serão designados pela Provin-
cial da Congregação das Religiosas de Maria Imaculada, 
ouvido o Conselho Provincial.

5 – Quando a Superiora da Comunidade Local da Con-
gregação não for a Presidente da Direção, terá sempre a seu 
cargo a coordenação geral e a vigilância sobre a identidade 
carismática e a boa administração dos bens do Instituto.

Artigo 19.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do Con-

selho Fiscal e do Conselho Provincial da Congregação das 
Religiosas de Maria Imaculada o Relatório de Atividades 
e Contas de Gerência, bem como o Orçamento e Programa 
de Ação para o ano seguinte;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal, contratar e gerir o 
pessoal do Instituto;

e) Representar o Instituto em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Instituto;
g) Gerir o património do Instituto, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Instituto, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens e 

valores do Instituto;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, lega-

dos e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano 
e submeter à aprovação da Provincial ouvido o Conse-
lho Provincial da Congregação das Religiosas de Maria 
Imaculada, para as aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Instituto;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Instituto, a apresentar à 
Superiora Provincial das Religiosas de Maria Imaculada e 
seu Conselho e ao Ordinário Diocesano.

m) Elaborar os regulamentos internos do Instituto e 
submete-los à apreciação da Superiora Provincial das Reli-
giosas de Maria Imaculada, ouvido o seu Conselho.

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, segundo o parecer da Superiora Provincial da Con-
gregação das Religiosas de Maria Imaculada, ouvido o seu 
Conselho.

q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 
lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;

r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-
das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Instituto, como o 
Diretor Executivo.

Artigo 20.º
(Competências da Presidente)

1 – Compete à Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Instituto, orien-

tando e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-

tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Direção na primeira reunião se-
guinte.

Artigo 21.º
(Competências da Secretária)

Compete à Secretária:
a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Substituir a Presidente nas suas faltas ou impedi-

mentos;
e) Providenciar pela publicitação, no “site” do Instituto, 

das informações ou suportes das Contas do Exercício, bem 
como das súmulas do Programa de Ação e Relatório de 
Atividades e do Orçamento, que a lei mande publicar.

Artigo 22.º
(Competências da Tesoureira)

Compete à Tesoureira:
a) Receber e guardar os valores do Instituto;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com a Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 

que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria;
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Artigo 23.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pela Presidente, por sua iniciati-
va ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 24.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Instituto são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente e do Tesoureiro.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 25.º
(Constituição)

1 - O Conselho Fiscal é constituído por três membros: 
uma Presidente, uma Secretária e uma Vogal.

2 - A Presidente será sempre a Provincial da Congre-
gação das Religiosas de Maria Imaculada. A secretária e 
a vogal serão membros da referida Congregação ou quem 
a Superiora Provincial designar, ouvido o Conselho Pro-
vincial.

Artigo 26.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Instituto, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos Estatutos e dos Regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Instituto, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b) Dar parecer sobre o Relatório de Atividades e Contas 
do Exercício, bem como sobre o Programa de Ação e Orça-
mento para o ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Zelar pelo cumprimento da lei, dos Estatutos e dos 
Regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens do Instituto.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 27.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 28.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do Instituto que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, obtido 
o parecer favorável do Conselho Provincial e a aprovação 
da Superiora Provincial da Congregação das Religiosas de 
Maria Imaculada.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – A remuneração do Diretor Executivo será estabe-
lecida pela Direção, tendo em conta as capacidades finan-
ceiras da instituição, a qualificação profissional e o horário 
de trabalho.

Artigo 29.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da gestão 
corrente do Instituto, bem como cumprir, executar e mandar 
executar as deliberações da Direção, a quem deve obediên-
cia, com obrigação de participar nas reuniões da Direção 
para as quais for convidado, ainda que sem direito de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 30.º
(Do património)

1 – Constitui património do Instituto o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Instituto:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titu-
laridade do Instituto consideram-se bens afetos a fins es-
pecificamente religiosos, ainda que provisoriamente sejam 
afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 31.º
(Da receita)

Constituem receitas do Instituto:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação dos 

beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus familiares;
b) Os possíveis auxílios financeiros de pessoas parti-

culares;
c) O produto das heranças, legados ou doações ins-

tituídas a seu favor, desde que aprovados pelo Superio-
ra Provincial da Congregação das Religiosas de Maria 
Imaculada;
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d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Instituto a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Instituto ou por terceiros.

Artigo 32º
(Da despesa)

1 – As despesas do Instituto são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatutos;
b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-

ponsabilidade do Instituto;
c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 

bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Instituto 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Instituto, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 33.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se 
incluem nas faculdades normais de um administrador e 
todos aqueles que podem ser praticados pela Direção ou 
pelo Diretor Executivo sem recurso a qualquer licença ou 
autorização da Provincial da Congregação das Religiosas 
de Maria Imaculada e do Ordinário Diocesano.

Artigo 34.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita da Supe-
riora Provincial da Congregação das Religiosas de Maria 
Imaculada e do Ordinário Diocesano e de harmonia com 
os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções que importem uma despesa supe-
rior a cinquenta por cento da receita expressa na prestação 
de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto 

é, de bens temporais doados ao Instituto com o ónus, pro-
longado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita da Provincial, 
ouvido o Conselho Provincial e da Autoridade eclesiástica 
competente, a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos ao Instituto, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa sobre licença para alienação de bens.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Instituto sempre que não tenha sido previamente obtida 
a licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para 
a prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 35.º
(Perfil dos agentes do Instituto)

1 – O Centro é obrigado a escolher os próprios agentes 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

2 – Para garantir o testemunho evangélico no serviço da 
caridade, quantos operam na pastoral caritativa do Institu-
to, a par da devida competência profissional, deem exem-
plo de vida cristã e testemunhem a formação do coração 
que ateste uma fé em ação na caridade.

3 – Com esta finalidade, o Instituto providenciará à sua 
formação, mesmo no âmbito teológico e pastoral, através 
de currículos específicos e de adequadas propostas de vida 
espiritual.

Artigo 36.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Instituto)

1 – O Instituto pode ser extinto pela Superiora Provin-
cial, informado o Bispo diocesano, em conformidade com 
o direito próprio da Congregação e a legislação canónica 
universal e particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Instituto, passam para a 
Congregação das Religiosas de Maria Imaculada ou para 
outra pessoa jurídica canónica os bens móveis e imóveis 
que esta lhe houver afetado e os que forem deixados ou 
doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social, preferentemente 
que prossiga fins idênticos aos do Instituto, indicada pelo 
Conselho Provincial da Congregação das Religiosas de 
Maria Imaculada e de harmonia com a legislação aplicável.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 37.º
(Assistência religiosa)

1 – O Instituto deve proporcionar com respeito pela li-
berdade de consciência formação espiritual e assistência 
religiosa aos seus utentes e colaboradores.
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2 – Sem prejuízo da sua identidade cristã o Instituto 
promoverá uma formação integral oferecendo aos jovens 
assim como aos colaboradores meios para alimentarem e 
crescerem na fé cristã ou nas próprias convicções religio-
sas e morais.

3 – Compete à Presidente, por si ou por quem entender 
oportuno, promover e coordenar o serviço de formação e 
assistência espiritual e religiosa, mediante as pessoas e as 
iniciativas que julgue adequadas.

4 – A assistência espiritual e religiosa garante o culto 
divino nas suas diversas manifestações e a administração 
dos sacramentos e sacramentais aos membros da comuni-
dade, que integra o âmbito de atividade do Instituto e os 
seus familiares.

5 – O Assistente Religioso é escolhido pela Direção do 
Instituto e será, sempre que possível, um sacerdote residen-
te na Diocese.  

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 38.º
(Liga dos Amigos)

1 – Com o fim de dar apoio ao Instituto, pode ser cria-
da uma Liga dos Amigos, de existência facultativa, cons-
tituída por todas as pessoas que se propuserem colaborar 
na prossecução das atividades do mesmo e que pretendam 
aderir enquanto tal, quer através da contribuição pecuniá-
ria, quer de trabalho voluntário, e que, como tal, sejam ad-
mitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a ad-
missão dos familiares dos beneficiários na Liga dos 
Amigos.

3 – A constituição, organização e funcionamento da 
Liga obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Di-
reção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuí-
das no respetivo regulamento, compete à Liga de Ami-
gos do Instituto pronunciar-se sobre todos os assuntos 
que a Direção entenda submeter à sua apreciação e, em 
especial:

a) Apreciar o Programa de Ação e o Orçamento da Ins-
tituição;

b) Apreciar o Relatório Anual e Contas de Gerência da 
Instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 39.º
(Acompanhamento da Congregação e do Bispo Diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natu-
reza pública, o Instituto está sujeito às normas de coor-
denação, orientação, acompanhamento e administração 
próprias do Direito Canónico, designadamente, no que 
respeita a licença para a prática de atos de administração 
extraordinária, à emissão de instruções, ao direito de vi-
sita, à apresentação de contas e do balanço anual das suas 
atividades, à gestão dos seus bens com sobriedade cristã 
e ao respeito pelas orientações da Congregação e do Or-
dinário Diocesano.

Artigo 40.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas Jurí-
dicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Provincial das Religiosas de Maria Imaculada e aprovação 
da Superiora Provincial e do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção em 24 de setembro 
de 2015.

A Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos 
do Centro Social Paroquial Paulo VI 
– Paróquia de Leiria

Refª: CE2015A-032
O padre Gonçalo Teixeira Diniz, pároco da Sé de Leiria 

e presidente do respetivo  Centro Social Paroquial Paulo 
VI, com data de 6 de outubro de 2015, apresentou ao Bispo 
de Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro Social 
Paroquial, aprovados pela Assembleia Geral da mesma ins-
tituição em reunião extraordinária no dia 29 de setembro 
do ano corrente,  solicitando a sua homologação. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica” aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa 
na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de 6 capítulos e 39 artigos e estão impres-

sos em 10 folhas A4 rubricadas por mim. São assinados 
dois exemplares, sendo um para a instituição e outro para o 
arquivo da secretaria episcopal.

Leiria, 7 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
O Centro Social Paroquial Paulo VI foi criado em 27 de 

janeiro de 1970, pela Fábrica da Igreja Paroquial da Fre-
guesia de Leiria, congregando algumas respostas sociais 
já existentes, com o objetivo de dar expressão ao dever 
de solidariedade e de justiça, no respeito pelos princípios 
da Doutrina e Moral Católicas, aberto a todas as pessoas, 
qualquer que seja a sua crença e ideologia, com vista a con-
tribuir para uma verdadeira comunidade humana.
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CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Social Paroquial Paulo VI é uma pessoa 
jurídica canónica de natureza pública, sujeito em Direito 
Canónico de obrigações e de direitos consentâneos com a 
índole de instituto da Igreja Católica, para desempenhar 
o múnus indicado nos presentes Estatutos, em ordem ao 
bem público eclesial (cf CIC c. 116, §1), ereta canonica-
mente por decreto do Bispo da Diocese de Leiria-Fátima 
e sob sua vigilância e tutela, com Estatutos aprovados por 
esta autoridade eclesiástica (cf CIC cc. 113, § 2; 116, § 
2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer 
da Concordata de 07.5.1940, quer da Concordata de 
18.5.2004, o Centro é uma pessoa jurídica canónica cons-
tituída por decreto da autoridade eclesiástica, a que o Es-
tado Português reconhece personalidade jurídica civil, que 
se rege pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, 
aplicados pelas respetivas autoridades, e tem a mesma ca-
pacidade civil que o Direito Português atribui às pessoas 
coletivas de direito privado, sem fim lucrativo, gozando 
dos mesmos direitos e benefícios atribuídos às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, nos termos dos art.ºs 
10.º, 11.º e 12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma pes-
soa coletiva religiosa reconhecida como Instituição Par-
ticular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 119/83 
de 25 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto Lei 172-A/2014), qualificada como Instituto de 
Organização ou Instituição da Igreja Católica, devida-
mente inscrita no competente registo das IPSS, sob o n.º 
44/81, a fls.48 verso e 49 do Livro nº1, das Associações 
de Solidariedade Social, que adota a forma de Centro 
Social Paroquial, sem prejuízo do espírito e disciplina 
religiosa que o informam, regendo-se pelas disposições 
do Estatuto das IPSS e demais normas aplicáveis, des-
de que no respeito pelas disposições da Concordata de 
2004.

4 – O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro tem a sua sede na Sé de Leiria, Largo 
Cónego Maia, União das Freguesias de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes, Concelho de Leiria.

2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, embo-
ra não exclusivamente, o território da Paróquia de Leiria.

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios e objetivos inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Pa-
róquia, num espírito de solidariedade humana, cristã e 
social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do Centro Social como serviço da 
comunidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com 
respeito pela liberdade de consciência, formação cristã 
aos seus beneficiários, não permitindo atividades nem as-
sumindo compromissos, que se oponham aos princípios 
cristãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desprotegidas, através da criação e manutenção de estrutu-
ras de apoio adequadas; 

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concre-
tizam-se na prestação de serviços, às pessoas, famílias e 
comunidade, nomeadamente:

a) Apoio à Primeira Infância, através das respostas so-
ciais de Creche e Jardim de Infância, incluindo as crianças 
e jovens em perigo;

b) Apoio à Segunda Infância e à Juventude, através da 
resposta social de Centro de Atividades de Tempos Livres 
(CATL) e de Lar de Infância e Juventude, com vista à sua 
proteção e promoção;

c) Promoção de atividades recreativas, culturais e des-
portivas;



118    | LEIRIA-FÁTIMA | Ano XXIII | N.º 55 | 31 Dezembro 2015 |

d) Apoio à família, à integração social e comunitária, e 
à resolução de problemas habitacionais através do Serviço 
Social; 

e) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, o Centro poderá exercer, de modo secundário, 
outras atividades de fins não lucrativos, de carácter cultu-
ral, educativo, recreativo, de assistência e de saúde.

2 – O Centro pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidas por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro rege-se pelos presentes Estatutos e, no 
que forem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela 
Carta Apostólica sob a forma de motu proprio sobre o ser-
viço da caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legisla-
ção particular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades do Centro obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a Paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou a 
perspetiva cristã da vida que informa os presentes Estatutos.

2 – O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – O Centro poderá, na prossecução dos seus fins, 
unir-se a uma ou mais instituições congéneres, que exer-
çam idêntica atividade, podendo constituir ou participar 
em uniões, federações ou confederações, com licença do 
Ordinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-

ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco e 
a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do Pároco, quando é presidente do 
Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem per-
manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos, a não ser em situação extraordinária devidamen-
te justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Pároco da Paróquia de Leiria, depois 
de consultar o Conselho Pastoral e o Conselho para os As-
suntos Económicos da Paróquia, a constituição da lista dos 
membros dos órgãos gerentes do Centro, a apresentar à 
aprovação e nomeação do Ordinário Diocesano, até 30 de 
novembro do ano em que termina o mandato ou logo que 
possível, quando vagaram todos os cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

8 – Não é órgão gerente do Centro o Diretor Executivo, 
que constitui um cargo facultativo que pode ser instituído 
pela Direção, que procede também à nomeação do respe-
tivo titular, uma vez obtido parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Ordinário Diocesano.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão do Centro 
e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco da Paróquia de Leiria indicar 
ao Ordinário Diocesano os elementos que preencham as 
vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou por 
qualquer outra razão, será apresentada pelo Pároco ao 
Ordinário Diocesano a lista completa para os órgãos, em 
conformidade com o disposto no número 4 do Artigo 8º, 
iniciando-se novo mandato, o qual durará até ao termo do 
ano civil em que se cumpram os quatro anos estatutários.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha reta 
ou até ao 2º grau da linha colateral, é permitido celebrar, 
direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico com o 
Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras para 
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a instituição e tenha a decisão unânime e fundamentada de 
aprovação dos restantes membros da Direção e o parecer 
favorável do Conselho Fiscal.

3 – Os responsáveis de entidades conflituantes com a 
atividade do Centro, não deverão, em princípio, ser mem-
bros dos corpos gerentes. 

4 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um dos 
membros da Direção, ou o Diretor Executivo, pode ser re-
munerado dentro dos limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

1 – Os membros dos corpos gerentes não podem votar 
em assuntos que diretamente lhes digam respeito ou nos 
quais sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas 
com quem vivam em condições análogas às dos cônjuges 
ou qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da 
linha colateral.

2 – Os fundamentos das deliberações referidas no nú-
mero anterior devem constar das atas das reuniões dos res-
petivos corpos gerentes.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 

respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral. 

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer com 
a devida antecedência as datas e ordens de trabalho das res-
petivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar com os 
membros dos órgãos, enviando comunicações aos membros 
sobre quaisquer assuntos referentes à atividade do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Constituição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de 
membros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, 
devendo haver sempre um Presidente, um Secretário e um 
Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco ou quem 
ele indicar na lista a apresentar para aprovação e nomeação 
ao Ordinário Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode, de moto próprio, dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre o respeito dos princípios e a boa adminis-
tração dos bens do Centro.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do Con-

selho Fiscal o relatório e contas de gerência, bem como o 
orçamento e programa de ação para o ano seguinte e reme-
ter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;
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e) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

m) Elaborar os regulamentos internos do Centro e sub-
metê-los à apreciação do Ordinário Diocesano;

n) Aprovar o Regulamento da União de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;
q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-

das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Centro, como o Di-
retor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e outros 

que careçam de solução urgente, sujeitando estes últimos à 
confirmação da Direção na primeira reunião seguinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;

e) Providenciar pela publicitação das informações ou 
suportes das contas do exercício, no sítio do Centro, bem 
como das súmulas do programa e relatório de atividades e 
do orçamento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em que 

se discriminarão as receitas e as despesas do mês anterior;
e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-

raria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do 
Tesoureiro ou de quem for designado pela Direção para o 
substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição do Conselho Fiscal)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;
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e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo Presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do Centro que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Pároco, obtido o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – A remuneração do Diretor Executivo será estabe-
lecida pela Direção, tendo em conta as capacidades finan-
ceiras da instituição, a qualificação profissional e o horário 
de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo acompanhar a gestão cor-
rente do Centro, bem como cumprir, executar e mandar 
executar as deliberações da Direção, a quem deve obe-
diência, com obrigação de participar nas reuniões da Di-
reção para as quais for convidado, ainda que sem direito 
de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da percepção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade do Centro;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.
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Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) Tomar de arrendamento bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas, ou 
superiores a 100.000 €;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente, ou superiores 
a 100.000 €;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita da Autoridade 
eclesiástica competente, a Direção pode alienar validamen-
te:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiás-
ticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do Centro, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.

2 – Quantos participam da vida do Centro, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o Centro providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para a 
Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afe-
tado e os que lhe forem deixados ou doados com essa 
condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

CAPÍTULO V
UNIÃO DE AMIGOS

Artigo 37.º
(União de Amigos) 

1 – Além da natural envolvência e apoio da comuni-
dade paroquial, pode ser criada a “União de Amigos do 
Centro Social Paroquial Paulo VI”, constituída por todas 
as pessoas que desejarem colaborar na prossecução das 
atividades do Centro através de trabalho voluntário ou ou-
tras formas de apoio, e que, como tal, sejam admitidas pela 
Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admis-
são dos familiares dos beneficiários do Centro na União 
de Amigos e de outras pessoas que, pela sua formação ou 
competências, possam significar um enriquecimento para a 
vida do Centro.

3 – A constituição, organização e funcionamento da 
União de Amigos obedecerão a regulamento próprio ela-
borado pela Direção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à União de Amigos do 
Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emis-
são de instruções, ao direito de visita, à apresentação de 
contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão dos 
seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina 
eclesiástica.
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Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas 
Jurídicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Co-
letivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 07 de julho de 
2015 e na Assembleia Geral de 29 de setembro de 2015.

O presidente da Direção,
P. Gonçalo Diniz

Homologação dos Estatutos da 
Escola Infantil Jacinta Marto

Refª: CE2015A-033

A Irmã Ana Paula Rodrigues Teixeira, superiora geral 
da Congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora 
de Fátima, com data de 7 de outubro de 2015, apresentou 
ao Bispo de Leiria-Fátima os novos Estatutos Escola In-
fantil Jacinta Marto, fundada e mantida pela dita Congre-
gação, solicitando a homologação dos mesmos. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica” aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa 
na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de 6 capítulos e 39 artigos e estão impres-

sos em 16 folhas A4 rubricadas por mim. São assinados 
dois exemplares: um para a instituição e outro para o arqui-
vo da secretaria episcopal.

Leiria, 07 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – A Escola Infantil Jacinta Marto, fundada pela Con-
gregação das Irmãs Reparadoras de nossa Senhora de Fá-
tima e dela dependente, é uma pessoa jurídica canónica de 
natureza pública, sujeita em Direito Canónico de obriga-
ções e de direitos consentâneos com a índole de instituto da 
Igreja Católica, para os fins indicados nos presentes Estatu-

tos, ereta canonicamente por decreto do Bispo da Diocese 
de Leiria- Fátima e sob sua vigilância, com Estatutos apro-
vados por esta autoridade eclesiástica (cf CIC cc. 113, § 2; 
116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
a Escola Infantil Jacinta Marto, daqui em diante designada, 
ESCOLA é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, a Escola é uma 
pessoa coletiva religiosa reconhecida como Institui-
ção Particular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 
172-A/2014, artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), 
qualificada como Institutos de Organizações ou 
Instituições da Igreja Católica, devidamente inscrita 
no competente registo das IPSS, sob o n.º 55/85, 
sem prejuízo do espírito e disciplina religiosa que o 
informam, regendo-se pelas disposições do Estatuto das 
IPSS e demais normas aplicáveis, desde que no respeito 
pelas disposições da Concordata de 2004.

4 –A Escola foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – A Escola tem a sua sede na Rua de Santo António, 
71, Freguesia de Fátima, Município de Ourém.

2 – A Escola tem por âmbito de ação prioritária, embora 
não exclusivamente, o território da Paróquia de Fátima.

3 – A Escola, desde que autorizado pela Congregação 
das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, pode 
abrir, para a realização dos seus fins estatutários, delega-
ções e respostas sociais noutras áreas do país.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – A Escola prossegue a missão eclesial na sua área 
de intervenção, de acordo com as normas da Igreja Cató-
lica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, da 
cultura, educação e a integração comunitária e social, na 
perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habitan-
tes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – A Escola, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:
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a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral das crianças e comunidade educativa;

c) A promoção integral de todos os habitantes da comu-
nidade onde está inserido, num espírito de solidariedade 
humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade;

f) A compreensão da Escola como serviço da comuni-
dade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com respei-
to pela liberdade de consciência, formação cristã aos seus 
beneficiários, não permitindo atividades nem assumindo 
compromissos que se oponha aos princípios cristãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através cria-
ção e manutenção de serviços e estruturas de apoio ade-
quadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento da comunidade na identificação 
dos problemas sociais mais graves, e na mobilização dos 
recursos humanos e materiais necessários para a sua so-
lução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:

a) Apoio à Primeira Infância, através do Jardim de In-
fância, incluindo as crianças em perigo;

b) Apoio à família, à integração social e comunitária;
c) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 

anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, a Escola poderá exercer, de modo secundário, 
outras atividades de fins não lucrativos, de carácter cultu-
ral, educativo, recreativo, de assistência e de saúde.

2 – A Escola pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – A Escola rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular, nomeadamente as constituições da Congregação das 
Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima e pelas leis 
civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades da Escola obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – A Escola deverá colaborar com as demais instituições 
existentes, particularmente com a paróquia e com a Diocese, 
desde que não contrariem a legislação canónica universal e 
particular, os fins e a autonomia da Escola ou a perspetiva 
cristã da vida que informa os presentes Estatutos.

2 – A Escola poderá celebrar acordos de cooperação com 
entidades oficiais e particulares, em ordem a receber o indis-
pensável apoio técnico e financeiro para as suas atividades.

3 – A Escola pode, na prossecução dos seus fins, unir-se 
a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam idên-
tica atividade, podendo constituir ou participar em uniões, 
federações ou confederações, com licença da Superiora 
Geral da Congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa 
Senhora de Fátima

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes da Escola:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes da Es-

cola, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o 
houver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Con-
selho Geral da Congregação e a aprovação do Ordinário 
Diocesano. 

3 – Compete à Superiora Geral da Congregação, após 
consulta ao seu Conselho, a constituição da lista dos mem-
bros dos órgãos gerentes da Escola, a apresentar à aprova-
ção e nomeação do Ordinário Diocesano.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se perante a Superiora Geral ou sua delegada.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos da Escola podem ser removidos 
pela Superiora Geral, havendo justa causa e após audiência 
prévia do respetivo órgão e dos visados.
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Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete à Superiora Geral indicar ao Ordinário 
Diocesano os elementos que preencham as vagas para 
completar o mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos da Escola.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes da Escola 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido ce-
lebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico 
com a Escola, a não ser que daí advenham vantagens claras 
para a instituição e tenha a decisão unânime e fundamen-
tada de aprovação dos restantes membros da Direção e o 
parecer favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e 
suas justificações devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

3 – Os membros dos corpos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade da Escola, nem 
integrar corpos sociais de entidades conflituantes com ele 
ou de participadas dele.

4 – Em princípio, também não poderão ser membros 
dos corpos gerentes da Escola os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização da 
Superiora Geral, pode um trabalhador da Escola ser no-
meado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da instituição 
ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de pro-
posto pela Direção, com o parecer favorável do Conselho 
Fiscal e a aprovação da Superiora Geral, um dos membros 
da Direção pode ser remunerado dentro dos limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos quais 
sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com 
quem vivam em condições análogas às dos cônjuges ou 
qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha 
colateral.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos da Escola são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos da Escola só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão da Escola, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de mem-
bros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, devendo 
haver sempre um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos à Superiora Geral;
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c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal da Escola;

e) Representar a Escola, em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos da Escola;
g) Gerir o património da Escola, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio da Escola, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores da Escola;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença à Superiora Geral para as acei-
tar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita da Escola;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção da Escola, a apresentar à Su-
periora Geral.

m) Elaborar os regulamentos internos da Escola e sub-
metê-los à apreciação da Superiora Geral;

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença da Superiora Geral;
q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-

das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de certas 
categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou cons-
tituir representantes para esse efeito, designadamente pro-
fissionais qualificados ao serviço da escola, como o Diretor 
Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração da Escola, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-

tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Direção na primeira reunião se-
guinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências da Secretária)

Compete à Secretária, coadjuvado por um Vogal, se ne-
cessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;

b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 
Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação das informações ou 

suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências da Tesoureira)

Compete à Tesoureira, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores da Escola;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 

que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros deste órgão.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar a Escola são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do 
Tesoureiro ou de quem for designado pela Direção para o 
substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção da Escola, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos da Escola, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;
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b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens da Escola.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
da nossa Escola  que pode ser instituído pela Direção em 
cada mandato, se especiais circunstâncias o requererem, 
depois de obtido o parecer favorável do Conselho Fiscal e 
a aprovação da Superiora Geral.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da 
gestão corrente da Escola, bem como cumprir, executar e 
mandar executar as deliberações da Direção, a quem deve 
obediência, com obrigação de participar nas reuniões da 
Direção para as quais for convidado, ainda que sem direito 
de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património da Escola o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património da Escola:
a) Os bens imóveis;

b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 
ou da história;

c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-
votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titu-
laridade da Escola consideram-se bens afetos a fins espe-
cificamente religiosos, ainda que provisoriamente sejam 
afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas da Escola:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações instituí-
das a seu favor, desde que aprovados pela Superiora geral;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pela Escola a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pela Escola ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas da Escola são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade da Escola;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que a Escola 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço da Escola, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existen-
tes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.
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Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação da Superiora Geral e do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração ex-
traordinária com prévia autorização escrita da Superiora Geral 
e do Ordinário Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados a Escola com o ónus, prolongado 
por tempo superior a cinco anos, de, com os rendimentos, 
mandar celebrar Missas ou realizar outras funções ecle-
siásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita da Autoridade ecle-
siástica competente, a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos a Escola, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal Por-
tuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiásticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
da Escola sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes da Escola)

1 – Em consonância com a matriz eclesial da Escola, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.

2 – Quantos participam da vida da Escola, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, a Escola providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção da Escola)

1 – A Escola pode ser extinta pelo Bispo diocesano, a 
pedido da Superiora Geral, depois de ouvido o seu Conse-
lho, em conformidade com a legislação canónica universal 
e particular aplicável.

2 – Em caso de extinção da Escola, passarão para a Con-
gregação ou para outra pessoa jurídica canónica os bens mó-
veis e imóveis e direitos que aquela lhes houver afetado e os 
que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Instituição 
Particular de Solidariedade Social da Igreja Católica, que pros-
siga fins idênticos ou similares aos da Escola, indicada pelo 
Ordinário Diocesano, de harmonia com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – A identidade católica da Escola e os seus fins re-
querem a prestação de assistência espiritual e religiosa aos 
titulares dos órgãos, aos trabalhadores e aos beneficiários, 
no respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – A assistência espiritual e religiosa é prestada pela 
Congregação das Irmãs Reparadoras de nossa Senhora de 
Fátima e pelo sacerdote ou outras pessoas que para o efeito 
convidarem.

3 – A Escola poderá ter um sacerdote como assisten-
te religioso indicado pela Congregação e com aprovação 
escrita do Bispo Diocesano. São suas funções garantir o 
culto divino nas suas diversas manifestações, a celebração 
dos sacramentos e sacramentais e contribuir para a forma-
ção cristã da comunidade que constitui a Escola e os seus 
familiares.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comunidade, 
pode ser criada uma Liga dos Amigos, constituída por todas as 
pessoas que desejarem colaborar na prossecução das ativida-
des da Escola através de trabalho voluntário ou outras formas 
de apoio, e que, como tal, sejam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admissão, 
na Liga de Amigos, dos familiares dos beneficiários e de 
outras pessoas que, pela sua formação ou competências, 
possam significar um enriquecimento para a vida da escola.

3 – A constituição, organização e funcionamento da 
Liga obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Di-
reção e aprovado pela Superiora Geral.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos da 
Escola pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, a Escola está sujeita às normas de vigilância e de 
direito de visita que o Direito Canónico atribui à autoridade 
eclesiástica que o erigiu e o dotou de personalidade jurídica. 



| LEIRIA-FÁTIMA | Ano XXIII | N.º 55 | 31 Dezembro 2015 |    129

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas Jurí-
dicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Superiora Geral e aprovação do Bispo 
Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legislação 
canónica universal e particular e à decisão da Superiora 
Geral.

Fátima, 7 de outubro de 2015. 
A Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos 
do Centro Social e Cultural da 
Paróquia do Souto da Carpalhosa

Refª: CE2015A-035
O padre José Lopes Baptista, pároco e presidente do 

Centro Social e Cultural da Paróquia do Souto da Carpa-
lhosa, com data de 13 de agosto de 2015, apresentou ao 
Bispo de Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro 
Social e Cultural, aprovados pela Direção em reunião do 
dia 21 de julho do ano corrente,  solicitando a sua homo-
logação. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a 
legislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-mo-
delo dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos 
da Igreja Católica” aprovados pela Conferência Episcopal 
Portuguesa na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril 
de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de 6 capítulos e 40 artigos e estão im-

pressos em 23 páginas A4 rubricadas pelos membros da 
Direção e por mim. São assinados três exemplares, sendo 
dois para a instituição e outro para o arquivo da secretaria 
episcopal.

Leiria, 14 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
Nos já longínquos tempos de 1931, e para colmatar a 

deficiência da freguesia do Souto da Carpalhosa em es-
colas primárias o Padre Jacinto António Lopes criou uma 
escola primária com duas salas de aulas, com uma área de 
190 m2.

Tendo o Estado assumido a função educativa construin-
do escolas primárias públicas, deixou de haver necessidade 
das privadas, não acontecendo o mesmo com os jardins de 

infância, as pré-primárias e os lares de apoio a idosos. Não 
existindo, na área da freguesia, qualquer espaço dedicado 
a este fim, decidiu o Centro Paroquial, em 1984, criar um 
espaço de Jardim de Infância e Creche, ocupando as insta-
lações da desativada escola católica. Foi inaugurado pelo 
Bispo Diocesano, com a presença das autoridades civis, a 
6 de novembro de 1988. Nasceram assim as primeiras va-
lências do Centro Social e Cultural da Paróquia do Souto 
da Carpalhosa. 

Algum tempo depois, para poder acolher mais crianças, 
ampliou-se o salão paroquial, construído ao lado da escola 
católica, e no espaço criaram-se as necessárias condições 
para esse acolhimento. Da casa do Padre Jacinto António 
Lopes, construída com o intuito de ser lar de acolhimento 
de sacerdotes na sua velhice, fez-se, depois de ampliada, o 
Lar de idosos. 

Nos anos finais da década de 90 o Lar foi ampliado 
para permitir o acolhimento de mais pessoas. Nos anos de 
2011-2012 demoliu-se o espaço mais antigo e fez-se nova 
ampliação, criando condições para um maior e melhor aco-
lhimento dos idosos.

Ao longo do anos, e consoante as necessidades senti-
das, o “Centro Social” tem feito a aquisição de meios de 
transporte, contando com mais de uma dezena de viaturas 
de apoio, um miniautocarro e um veículo para o transporte 
de pessoas com mobilidade reduzida. É também possuidor 
de material de apoio e ortopédico que faculta a qualquer 
pessoa da comunidade, sempre que solicitado, ainda que 
quem precise não tenha necessidade dos serviços de qual-
quer uma das valências da Instituição. 

Hoje (outubro de 2015), o “Centro Social” tem as va-
lências de Creche, Pré-escolar, ERPI (Estrutura Residencial 
para Pessoa Idosos), SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) 
e CD (Centro de Dia), estendendo a sua ação à paróquia do 
Souto da Carpalhosa e freguesias limítrofes.

Trabalham na Instituição 65 pessoas, que apoiam 130 
pessoas idosas e 102 crianças.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Social e Cultural da Paróquia do Souto 
da Carpalhosa é uma pessoa jurídica canónica de natureza 
pública, sujeita em Direito Canónico de obrigações e de 
direitos consentâneos com a índole de instituto da Igreja 
Católica, para desempenhar o múnus indicado nos presen-
tes Estatutos, em ordem ao bem público eclesial (cf CIC 
c. 116, §1), ereta canonicamente por decreto do Bispo da 
Diocese de Leiria-Fátima e sob sua vigilância e tutela, com 
Estatutos aprovados por esta autoridade eclesiástica (cf 
CIC cc. 113, § 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o Centro Social é uma pessoa jurídica canónica constituída 
por decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Por-
tuguês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
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direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro Social é 
uma pessoa coletiva religiosa reconhecida como Insti-
tuição Particular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 
174-A/2014, artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), 
qualificada como Institutos de Organizações ou Instituições 
da Igreja Católica, devidamente inscrita no competente 
registo das IPSS, sob o n.º 55/84, a fls. 78 verso e 79 do 
livro n.º2 das Fundações de Solidariedade Social, que 
adota a forma de Centro Social Paroquial, sem prejuízo do 
espírito e disciplina religiosa que o informam, regendo-se 
pelas disposições do Estatuto das IPSS e demais normas 
aplicáveis, desde que no respeito pelas disposições da 
Concordata de 2004.

4 – O Centro Social foi criado para a prossecução dos 
seus fins próprios previstos nos presentes Estatutos, sen-
do por isso uma entidade autónoma jurídica e patrimo-
nialmente, que, no exercício da sua atividade própria, não 
exerce fins ou comissões de outras entidades, sem prejuízo 
da sua articulação programática com outras pessoas jurídi-
cas canónicas e da sujeição à legislação canónica universal 
e particular, especificamente em matéria de vigilância do 
Ordinário Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro Social tem a sua sede em rua do Paraí-
so n.º 1, União de freguesias de Souto da Carpalhosa e 
Ortigosa, município de Leiria.

2 – O Centro Social tem por âmbito de ação prioritá-
ria, embora não exclusivamente, o território da Paróquia 
de Souto da Carpalhosa e Freguesias limítrofes, Concelho 
de Leiria.

3 – O Centro Social, desde que autorizado pelo Ordi-
nário Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins 
estatutários, delegações e respostas sociais na área das pa-
róquias vizinhas e na diocese.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro Social prossegue o bem público eclesial 
na sua área de intervenção, de acordo com as normas da 
Igreja Católica, e tem como fins a promoção da caridade 
cristã, da cultura, educação e a integração comunitária e 
social, na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os 
habitantes da comunidade onde está situado, especialmen-
te dos mais pobres.

2 – O Centro Social, na prossecução dos seus fins, de-
verá orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina 
Social da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes 
princípios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do Centro Social como serviço da 
comunidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com 
respeito pela liberdade de consciência, formação cristã aos 
seus beneficiários, não permitindo atividades nem assu-
mindo compromissos que se oponha aos princípios cris-
tãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através cria-
ção e manutenção de serviços e estruturas de apoio ade-
quadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concre-
tizam-se mediante a prestação de serviços, a concessão de 
bens e de outras iniciativas de promoção do bem-estar e 
qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, no-
meadamente nos seguintes domínios:

a) Apoio à Primeira Infância, através de Creche e Pré-
-escolar, incluindo as crianças e jovens em perigo;

b) Apoio à Segunda Infância, através de Atividades de 
Tempos Livres (ATL) ou outras;

c) Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;

d) Apoio à família;
e) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas, Centro Social de Dia, 
Centro Social de Convívio e Apoio Domiciliário, ou ou-
tras;

f) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
g) Apoio à integração social e comunitária;
h) Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;

i) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomeada-
mente através da prestação de cuidados de medicina pre-
ventiva, curativa, de cuidados continuados e de reabilita-
ção e assistência medicamentosa;

j) Resolução dos problemas habitacionais das popula-
ções;

k) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.
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Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, o Centro Social poderá exercer, de modo se-
cundário, outras atividades de fins não lucrativos, de ca-
rácter cultural, educativo, recreativo, de assistência e de 
saúde.

2 – O Centro Social pode ainda desenvolver atividades 
de natureza instrumental relativamente aos seus fins não 
lucrativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades 
por ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro Social rege-se por estes Estatutos e, no 
que forem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela 
Carta Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o ser-
viço da caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legisla-
ção particular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes seto-
res e atividades do Centro Social obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro Social deverá colaborar com as demais 
instituições existentes, particularmente com a paróquia 
e com a Diocese, desde que não contrariem a legislação 
canónica universal e particular, os fins e a autonomia do 
Centro Social ou a perspetiva cristã da vida que informa os 
presentes Estatutos.

2 – O Centro Social poderá celebrar acordos de coo-
peração com entidades oficiais e particulares, em ordem a 
receber o indispensável apoio técnico e financeiro para as 
suas atividades.

3 – O Centro Social pode, na prossecução dos seus fins, 
unir-se a uma ou mais instituições congéneres, que exer-
çam idêntica atividade, podendo constituir ou participar 
em uniões, federações ou confederações, com licença do 
Ordinário Diocesano.

CAPÍTULO II
 ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro Social:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro Social, bem como do mandato do Diretor Executivo, 
se o houver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do 
Pároco e a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do pároco, quando é presidente do 
Centro Social, os membros dos órgãos gerentes não po-
dem permanecer em qualquer deles por mais de três man-

datos consecutivos, a não ser em situação extraordinária 
devidamente justificada e com aprovação do Ordinário 
Diocesano.

4 – Compete ao Pároco do lugar onde se encontra se-
diado o Centro Social, depois de consultar o Conselho 
Pastoral e o Conselho para os Assuntos Económicos da 
Paróquia, a constituição da lista dos membros dos órgãos 
gerentes do Centro Social, a apresentar à aprovação e no-
meação do Ordinário Diocesano, até 30 de novembro do 
ano em que termina o mandato ou logo que possível, quan-
do vagaram todos os cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

8 – Não é órgão gerente do Centro Social o Diretor Exe-
cutivo, que constitui um cargo facultativo que pode ser ins-
tituído pela Direção, que procede também à nomeação do 
respetivo titular, com a aprovação do Ordinário Diocesano.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro Social podem ser re-
movidos pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, haven-
do justa causa e após audiência prévia do respetivo órgão 
do Centro Social e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco, onde o Centro Social está se-
diado, indicar ao Ordinário Diocesano os elementos que 
preencham as vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou por 
qualquer outra razão, será apresentada pelo Pároco ao 
Ordinário Diocesano a lista completa para os órgãos, em 
conformidade com o disposto no número 4 do Artigo 8º, 
iniciando-se novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro 
Social.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro 
Social ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em con-
dições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em 
linha reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido 
celebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídi-
co com o Centro Social, a não ser que daí advenham van-
tagens claras para a instituição e tenha a decisão unânime 
e fundamentada de aprovação dos restantes membros da 
Direção. As deliberações e suas justificações devem cons-
tar das atas das reuniões dos respetivos corpos gerentes.



132    | LEIRIA-FÁTIMA | Ano XXIII | N.º 55 | 31 Dezembro 2015 |

3 – Os membros dos corpos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade do Centro, nem 
integrar corpos sociais de entidades conflituantes com ele 
ou de participadas dele.

4 – Em princípio, também não poderão ser membros 
dos corpos gerentes do Centro os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, e com 
a autorização do Ordinário Diocesano, pode um trabalha-
dor do Centro ser nomeado membro da Direção ou Diretor 
Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da instituição 
ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de pro-
posto pela Direção, e a aprovação do Ordinário Diocesano, 
um dos membros da Direção pode ser remunerado dentro 
dos limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

1 – Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito ou nos quais se-
jam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com quem 
vivam em condições análogas às dos cônjuges ou qualquer 
familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

2 – Os fundamentos das deliberações sobre a aprova-
ção do conteúdo e celebração dos contratos referidos no 
número anterior devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro Social são convocados pelos 
respetivos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da 
maioria dos titulares dos órgãos.

2 – Os órgãos do Centro Social só podem deliberar com 
a presença da maioria dos seus titulares.

Artigo 16.º
(Reuniões e votações)

1 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-

lares presentes. Em caso de empate na votação o presidente 
pode dirimir a paridade com o seu voto.

2 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

3 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

4 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar 
com os membros dos órgãos, enviando comunicações aos 
membros sobre quaisquer assuntos referentes à atividade 
do Centro Social.

Artigo 17.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro Social, assinadas obrigatoriamente 
por todos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 18.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de mem-
bros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, devendo 
haver sempre um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco da área 
onde se encontra sediado o Centro Social ou quem ele in-
dicar na lista a apresentar para aprovação e nomeação ao 
Ordinário Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode de motu próprio dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro Social.

Artigo 19.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;
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c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro Social;

e) Representar o Centro Social em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro Social;
g) Gerir o património do Centro Social, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro Social, e o registo dos bens imoveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens e 

valores do Centro Social;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro Social;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos e 

de modificação ou extinção do Centro Social, a apresentar 
ao Ordinário diocesano;

m) Elaborar os regulamentos internos do Centro Social 
e submete-los à apreciação do Ordinário Diocesano;

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;
q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-

das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de certas 
categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou cons-
tituir representantes para esse efeito, designadamente pro-
fissionais qualificados ao serviço do Centro Social, como o 
Diretor Executivo.

Artigo 20.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro Social, 

orientando e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-

tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Direção na primeira reunião se-
guinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 21.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;

b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da Dire-
ção, organizando os processos dos assuntos a serem tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação no “site” do Centro 

Social das informações ou suportes das contas do exercí-
cio, bem como das súmulas do programa e relatório de ati-
vidades e do orçamento, que a lei mande publicar.

Artigo 22.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro Social;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar à Direção o balancete e outros documen-

tos contabilísticos onde apareça a discriminação das recei-
tas e das despesas;

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria.

Artigo 23.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 24.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro Social são necessárias e bas-
tantes as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer 
outro membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do 
Tesoureiro ou de quem for designado pela Direção para o 
substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção ou do diretor executivo se 
para tal tiver delegação de poderes em ata de direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 25.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 26.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro Social, podendo, nesse âmbito, efetuar à Di-
reção as recomendações que entenda adequadas com vista 
ao cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro Social, sempre que o julgue neces-
sário e conveniente;
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b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos.

2 – O Conselho Fiscal emite parecer acerca de:
a) À celebração de negócio jurídico com um membro 

dos corpos gerentes do Centro Social ou a seu cônjuge 
ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos 
cônjuges ou qualquer familiar em linha reta ou até ao 2.º 
grau da linha colateral, verificando  que daí advenham 
vantagens claras para a instituição e tenha a decisão 
unânime e fundamentada de aprovação dos restantes 
membros da Direção;

b) Quanto à aquisição, administração e alienação dos 
bens eclesiásticos do Centro Social;

c) A um trabalhador do Centro Social ser nomeado 
membro da direção;

d) Sobre a remuneração de um dos membros da direção;
e) Sobre a nomeação do diretor executivo.
3 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 

reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

4- Os membros do Conselho Fiscal não podem ser tra-
balhadores do Centro Social.

Artigo 27.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 28.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo do 
Centro Social que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Pároco e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

5 - A Direção pode delegar ao diretor executivo poderes 
de representação e administração para a prática de certos 
atos ou de certas categorias de atos.

6 – Os atos referidos no número anterior são objeto de 
deliberação, unanime, da direção e registados em ata para 
esse efeito. 

Artigo 29.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da ges-
tão corrente do Centro Social, bem como cumprir, executar 
e mandar executar as deliberações da Direção, a quem deve 
obediência, com obrigação de participar nas reuniões da 
Direção para as quais for convidado, ainda que sem direito 
de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 30.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro Social o conjunto 
de bens móveis, imóveis e direitos que legitimamente ad-
quiriu e possui como seus.

2 – São bens do património do Centro Social:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro Social consideram-se bens eclesiásticos, 
afetos a fins especificamente religiosos, ainda que proviso-
riamente sejam afetos aos demais fins expressos nos arti-
gos 4.º e 5.º.

Artigo 31.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro Social:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro 

Social a título secundário ou instrumental e afetas ao exer-
cício da sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro Social ou por terceiros.

Artigo 32º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro Social são de funcionamento 
e de investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatutos;
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b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade do Centro Social;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
Social seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro Social, quer 
para benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existen-
tes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 33.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 34.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções que importem uma despesa supe-
rior a cinquenta por cento da receita expressa na prestação 
de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto 

é, de bens temporais doados ao Centro Social com o ónus, 
prolongado por tempo superior a cinco anos, de, com os 
rendimentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras 
funções eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita Autoridade ecle-
siástica competente a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro Social, coisas precio-
sas em razão da arte ou da história, relíquias insignes e 
imagens que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiás-
ticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro Social sempre que não tenha sido previamen-

te obtida a licença ou aprovação exigida pelo Direito 
Canónico para a prática desse ato ou para a celebração des-
se contrato.

Artigo 35.º
(Perfil dos agentes do Centro Social)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do Centro, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.

2 – Quantos participam da vida do Centro, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o Centro providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 36.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro Social)
1 – O Centro Social pode ser extinto pelo Bispo 

diocesano, em conformidade com a legislação canónica 
universal e particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro Social, passarão 
para a Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica 
os bens móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver 
afetado e os que lhe forem deixados ou doados com essa 
condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro Social, indicada pelo Ordinário Diocesano, de har-
monia com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 37.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 38.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comuni-
dade paroquial, pode ser criada uma Liga dos Amigos, 
constituída por todas as pessoas que desejarem colaborar 
na prossecução das atividades do Centro através de traba-
lho voluntário ou outras formas de apoio, e que, como tal, 
sejam admitidas pela Direção.
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2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admis-
são, na Liga de Amigos, dos familiares dos beneficiários e 
de outras pessoas que, pela sua formação ou competências, 
possam significar um enriquecimento para a vida do Centro.

3 – A constituição, organização e funcionamento da Liga 
obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Direção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos do 
Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 39.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro Social está sujeito às normas de coorde-
nação, orientação, vigilância e administração próprias do 
Direito Canónico, designadamente, no que respeita a licen-
ça para a prática de atos de administração extraordinária, à 
emissão de instruções, ao direito de visita, à apresentação 
de contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão 
dos seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disci-
plina eclesiástica.

Artigo 40.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas 
Jurídicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Co-
letivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 21 de Julho de 
2015. 

A Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos 
do Centro Social Paroquial 
de Caranguejeira

Refª: CE2015A-036

O padre Filipe da Fonseca Lopes, pároco e presidente 
do Centro Social Paroquial de Caranguejeira, com data de 9 
de outubro de 2015, apresentou ao Bispo de Leiria-Fátima 
os novos Estatutos do dito Centro Social Paroquial, apro-

vados pela Direção em reunião de 8 de setembro do ano 
corrente, solicitando a sua homologação. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a 
legislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-mo-
delo dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos 
da Igreja Católica” aprovados pela Conferência Episcopal 
Portuguesa na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril 
de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de 6 capítulos e 39 artigos e estão im-

pressos em 18 páginas A4 rubricadas pelos membros da 
Direção e por mim. São assinados três exemplares, sendo 
dois para a instituição e outro para o arquivo da secretaria 
episcopal.

Leiria, 14 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
O Centro Social Paroquial foi criado por iniciativa da 

Fabrica da Igreja Paroquial da Caranguejeira e a Cáritas da 
paróquia, cujo os estatutos foram aprovados a 1-07-1988.

O primeiro e incansável impulsionador da constru-
ção do Lar de Idosos e Centro de Dia foi o Padre António 
Ferreira Júnior, com a colaboração do Sr. Gabriel Oliveira.

Em 1997 foi constituída uma Comissão Instaladora 
para colaborar com a Direção, exclusivamente no proces-
so/intenção da construção do Lar.

Em Março de 1998, depois de inúmeros contactos com 
entidades oficiais e politicas, a Comissão conseguiu luz 
verde para a construção da obra, mas com a condição de 
em primeiro lugar pôr a funcionar o Serviço de Apoio Do-
miciliário. Este viria a ter início em Setembro de 1999 com 
7 utentes.

O lançamento da primeira pedra teve lugar em 05-05-
2002 tendo sido inaugurado em 04-04-2004.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Social Paroquial de Caranguejeira é uma 
pessoa jurídica canónica de natureza pública, sujeita em 
Direito Canónico de obrigações e de direitos consentâneos 
com a índole de instituto da Igreja Católica, para desempe-
nhar o múnus indicado nos presentes Estatutos, em ordem 
ao bem público eclesial (cf CIC c. 116, §1), ereta canonica-
mente por decreto do Bispo da Diocese de Leiria-Fátima e 
sob sua vigilância e tutela, com Estatutos aprovados por esta 
autoridade eclesiástica (cf CIC cc. 113, § 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o Centro é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
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pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma pes-
soa coletiva religiosa reconhecida como Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 172-A/2014, 
artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), qualificada como 
Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja Católica, 
devidamente inscrita no competente registo das IPSS, sob 
o n.º 63/90, a fls. 97 verso do livro nº. 4 das Fundações de 
Solidariedade Social, que adota a forma de Centro Social 
Paroquial, sem prejuízo do espírito e disciplina religiosa 
que o informam, regendo-se pelas disposições do Estatuto 
das IPSS e demais normas aplicáveis, desde que no respeito 
pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro tem a sua sede em Caranguejeira, fregue-
sia de Caranguejeira, município de Leiria.

2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, em-
bora não exclusivamente, o território da Paróquia de Ca-
ranguejeira.

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do Centro Social como serviço da 
comunidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com 
respeito pela liberdade de consciência, formação cristã aos 
seus beneficiários, não permitindo atividades nem assu-
mindo compromissos que se oponha aos princípios cris-
tãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através cria-
ção e manutenção de serviços e estruturas de apoio ade-
quadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que  se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento  da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e  na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:

a) Apoio à Primeira Infância, através de Creche, Infan-
tário e Jardim de Infância, incluindo as crianças e jovens 
em perigo;

b) Apoio à família;
c) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário, ou outras;

d) Apoio à integração social e comunitária;
e) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomea-

damente através da prestação de cuidados de medicina 
preventiva, curativa, de cuidados continuados e de reabili-
tação e assistência medicamentosa;

f) Resolução dos problemas habitacionais das populações;
g) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 

anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, o Centro poderá exercer, de modo secundário, 
outras atividades de fins não lucrativos, de carácter cultu-
ral, educativo, recreativo, de assistência e de saúde, desig-
nadamente:

a) Centro de convívio;
b) Ocupação de tempos livres;
c) Apoio às famílias carenciadas;
d) Serviço de ambulância.
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2 – O Centro pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades do Centro obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou 
a perspetiva cristã da vida que informa os presentes Esta-
tutos.

2 – O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – O Centro pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam 
idêntica atividade, podendo constituir ou participar em 
uniões, federações ou confederações, com licença do Or-
dinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco e 
a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do pároco, quando é presidente 
do Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem 
permanecer em qualquer deles por mais de três manda-
tos consecutivos, a não ser em situação extraordinária 
devidamente justificada e com aprovação do Ordinário 
Diocesano.

4 – Compete ao Pároco do lugar onde se encontra se-
diado o Centro, depois de consultar o Conselho Pastoral e 
o Conselho para os Assuntos Económicos da Paróquia, a 
constituição da lista dos membros dos órgãos gerentes do 
Centro, a apresentar à aprovação e nomeação do Ordinário 

Diocesano, até 30 de novembro do ano em que termina o 
mandato ou logo que possível, quando vagaram todos os 
cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão do Centro 
e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco, onde o Centro está sediado, in-
dicar ao Ordinário Diocesano os elementos que preencham 
as vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou 
outra razão, será apresentada pelo Pároco ao Ordinário 
Diocesano a lista completa para os órgãos, em conformida-
de com o disposto no número 4 do Artigo 8º, iniciando-se 
novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido ce-
lebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico 
com o Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras 
para a instituição e tenha a decisão unânime e fundamen-
tada de aprovação dos restantes membros da Direção e o 
parecer favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e 
suas justificações devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

3 – Os membros dos corpos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade do Centro, nem 
integrar corpos sociais de entidades conflituantes com ele

ou de participadas dele.
4 – Em princípio, também não poderão ser membros 

dos corpos gerentes do Centro os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.
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Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Con-
selho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um 
dos membros da Direção pode ser remunerado dentro dos 
limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos quais 
sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com 
quem vivam em condições análogas às dos cônjuges ou 
qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha 
colateral.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar 
com os membros dos órgãos sobre quaisquer assuntos re-
ferentes à atividade do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de mem-
bros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, devendo 
haver sempre um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco da área 
onde se encontra sediado o Centro ou quem ele indicar na 
lista a apresentar para aprovação e nomeação ao Ordinário 
Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode, de motu próprio, dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;

e) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.
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m) Elaborar os regulamentos internos do Centro e sub-
metê-los à apreciação do Ordinário Diocesano;

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;
q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-

das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Centro, como o Di-
retor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-

tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Direção na primeira reunião se-
guinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação das informações ou 

suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;

d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 
que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do 
Tesoureiro ou de quem for designado pela Direção para o 
substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.
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SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do Centro que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Pároco, obtido o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da gestão 
corrente do Centro, bem como cumprir, executar e mandar 
executar as deliberações da Direção, a quem deve obediên-
cia, com obrigação de participar nas reuniões da Direção 
para as quais for convidado, ainda que sem direito de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações instituídas 
a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatutos;
b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-

ponsabilidade do Centro;
c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 

bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c) A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
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f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 
de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita Autoridade ecle-
siástica competente, a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal Por-
tuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiásticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do Centro, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.

2 – Quantos participam da vida do Centro, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o Centro providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para a 
Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e 
os que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-

cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comuni-
dade paroquial, pode ser criada uma Liga dos Amigos, 
constituída por todas as pessoas que desejarem colaborar 
na prossecução das atividades do Centro através de traba-
lho voluntário ou outras formas de apoio, e que, como tal, 
sejam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admis-
são, na Liga de Amigos, dos familiares dos beneficiários e 
de outras pessoas que, pela sua formação ou competências, 
possam significar um enriquecimento para a vida do Centro.

3 – A constituição, organização e funcionamento da Liga 
obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Direção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos do 
Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emis-
são de instruções, ao direito de visita, à apresentação de 
contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão dos 
seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina 
eclesiástica.

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas Jurí-
dicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 08 de Setembro 
de 2015.

A Direção,
(Assinaturas)
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Homologação dos Estatutos 
do Centro Social Paroquial 
de Santa Catarina da Serra

Refª: CE2015A-037
O padre Mário de Almeida Verdasca, pároco e pre-

sidente do Centro Social Paroquial de Santa Catarina da 
Serra, com data de 6 de outubro de 2015, apresentou ao 
Bispo de Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro 
Social Paroquial, aprovados pela Direção em reunião de 
6 de outubro do ano corrente,  solicitando a homologação 
dos respetivos Estatutos. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a 
legislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-mo-
delo dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos 
da Igreja Católica” aprovados pela Conferência Episcopal 
Portuguesa na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril 
de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de 6 capítulos e 39 artigos e estão im-

pressos em 16 páginas A4 rubricadas pelos membros da 
Direção e por mim. São assinados dois exemplares, sendo 
um para a instituição e outro para o arquivo da secretaria 
episcopal.

Leiria, 14 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
O Centro Social Paroquial de Santa Catarina da Serra 

nasceu da necessidade de apoiar as famílias mais carenciadas 
da freguesia de Santa Catarina da Serra. Em consequência 
a este facto na década de 50, um grupo de famílias abas-
tadas começou por praticar atos de caridade, traduzidos na 
distribuição de sopa aos mais carenciados. Este ato simples 
e solidário foi tomando maiores proporções passando a ser 
conhecido pela organização da “Sopa dos Pobres”.

Posteriormente, a 1 de Janeiro de 1964 foi finalmente 
criado o Centro de Assistência Paroquial de Santa Catari-
na da Serra, sendo este, uma associação de fiéis. A 30 de 
Dezembro de 1988, foi extinta a associação de solidarieda-
de social denominada “Centro de Assistência Paroquial de 
Santa Catarina da Serra”, e, em sua substituição, a ereção 
canónica do “Centro Social Paroquial de Santa Catarina da 
Serra”, na forma jurídica da fundação paroquial.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Social Paroquial de Santa Catarina da 
Serra é uma pessoa jurídica canónica de natureza públi-
ca, sujeita em Direito Canónico de obrigações e de direitos 
consentâneos com a índole de instituto da Igreja Católica, 
para desempenhar o múnus indicado nos presentes Estatu-

tos, em ordem ao bem público eclesial, ereta canonicamen-
te por decreto do Bispo da Diocese de Leiria/Fátima e sob 
sua vigilância e tutela, com Estatutos aprovados por esta 
autoridade eclesiástica.

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o Centro é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma pessoa 
coletiva religiosa reconhecida como Instituição Particular de 
Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 172-A/2014, art.º 2.º 
alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), qualificada como Institu-
tos de Organizações ou Instituições da Igreja Católica, devi-
damente inscrita no competente registo das IPSS, sob o nº. 
7/92,fl.158, do livro nº. 4, das fundações de solidariedade so-
cial, efetuada em 15 de Fevereiro de 1989 que adota a forma 
de Centro Social Paroquial, sem prejuízo do espírito e disci-
plina religiosa que o informam, regendo-se pelas disposições 
do Estatuto das IPSS e demais normas aplicáveis, desde que 
no respeito pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano do lugar.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro tem a sua sede na rua de Santa Catarina, 
nº35, na União de freguesias de Santa Catarina da Serra e 
Chainça e município de Leiria.

2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, em-
bora não exclusivamente, o território da Paróquia de Santa 
Catarina e Chainça.

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
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da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes das Paró-
quias, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O espírito de convivência e de solidariedade como 
fator decisivo de trabalho comum, tendente à valorização 
integral dos indivíduos, das famílias e demais agrupamen-
tos da comunidade paroquial;

f) O Desenvolvimento do sentido de solidariedade e da 
criação de estruturas de partilha de bens; 

g) A realização de um serviço da iniciativa da comuni-
dade cristã, devendo assim proporcionar, com respeito pela 
liberdade de consciência formação cristã aos seus benefi-
ciários e não permitir qualquer atividade que se oponha aos 
seus princípios cristãos;

h) Um incentivo do espírito de convivência humana 
como fator decisivo do trabalho em comum tendente à va-
lorização integral das pessoas e das famílias; 

i) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, mobilizando 
para tal os recursos humanos ou materiais necessários à 
criação e manutenção de estruturas de apoio às famílias ou 
a determinados sectores da população, como aos idosos, 
aos jovens e às crianças;

j) A resposta possível a todas as formas de pobreza, 
exercendo assim a sua finalidade sócio caritativa; 

k) Os benefícios da cooperação com os grupos permanen-
tes ou ocasionais que, no âmbito local ou regional, se ocupem 
da promoção, assistência e melhoria da vida das populações.  

l) A utilidade de recurso a grupos de trabalho tecnica-
mente preparados e devidamente qualificados;

m) O seguimento na sua atividade, os princípios católi-
cos e não aceitar compromissos que de alguma forma con-
dicionem a observância destes princípios;

n) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

o) A participação na ação social de toda a comunidade 
paroquial, em estreita cooperação com outras instituições 
e grupos de ação social e com a entreajuda cristã de pro-
ximidade;

p) A escolha dos seus próprios agentes (colaboradores, 
trabalhadores e voluntários), de entre as pessoas que par-
tilhem, ou pelo menos respeitem, a identidade católica das 
obras de caridade;

q) A procura de evitar financiamentos ou contribuições 
por entidades ou instituições que prossigam fins em con-
traste com a doutrina da Igreja;

r) A aceitação da coordenação do Bispo diocesano em 
compatibilidade com a sua autonomia jurídica de acordo 
com os Estatutos.

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior con-
cretizam-se mediante a concessão de bens a prestação de 

serviços e de outras iniciativas de promoção de bem-estar 
e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidade, 
nomeadamente nos seguintes domínios:

a) Apoio à Primeira Infância, através da resposta social 
de creche, incluindo as crianças em perigo;

b) Apoio à família, à integração social e comunitária, e 
à resolução de problemas da população;

c) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário, ou outras;

d) Apoio à integração social comunitária;
e) Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;

f) Educação e formação dos cidadãos;
g) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 

anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, o Centro poderá exercer, de modo 
secundário, outras atividades de fins não lucrativos, de ca-
rácter cultural, educativo/formativo e recreativo de assis-
tência e de saúde.

2 – O Centro pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

3- O Centro pode dar autonomia a algum ou alguns dos 
serviços mediante a criação de fundações pias autónomas 
canonicamente eretas.

4 - O Centro não tem fins lucrativos.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Próprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – Os presentes Estatutos carecem de aprovação do 
Bispo diocesano, o mesmo sucedendo com a sua revisão 
ou alteração, que só poderão ser propostas pela Direção.

3 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades do Centro obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção. 

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou a 
perspetiva cristã da vida que informa os presentes Estatutos.

2 – O Centro poderá celebrar acordos de cooperação com 
entidades oficiais e particulares, em ordem a receber o indis-
pensável apoio técnico e financeiro para as suas atividades.
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3 – O Centro pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam 
idêntica atividade, segundo as normas da Igreja Católica, 
podendo constituir ou participar em uniões, federações ou 
confederações, com licença do Ordinário do lugar.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, (com exceção do pároco, quando é 
presidente do Centro) renováveis sob proposta do Pároco e 
a aprovação do Ordinário do lugar. 

3 – O mandato inicia-se com a tomada de posse.
4 – A lista dos membros dos órgãos gerentes do Centro 

é apresentada pelo Pároco do lugar onde se encontra sedia-
do o Centro, sendo os respetivos membros providos pelo 
Ordinário do lugar.

5 – Para a constituição da lista dos membros dos órgãos 
dirigentes do Centro, a apresentar à nomeação do Ordiná-
rio do lugar, o Pároco deve consultar o Conselho Econó-
mico Paroquial.

6 – Com a apresentação da lista ao Ordinário do lugar é 
estabelecido o número de membros da Direção e a qualida-
de e identidade de cada um dos titulares dos órgãos.

7 – Uma vez providos os membros dos órgãos pelo Or-
dinário do lugar, bem como o Diretor executivo, quando 
for o caso, este tomarão posse perante o Ordinário do lugar 
ou o Pároco.

8 – O mandato termina no termo do respetivo período, 
sem prejuízo do dever de manutenção em funções até à 
posse dos novos titulares.

9 – Não é órgão gerente do Centro o Diretor Executivo, 
que constitui um cargo facultativo que pode ser instituído 
por deliberação da Direção, que procede também à nomea-
ção  do respetivo titular, uma vez obtido o parecer favorá-
vel do conselho fiscal e obtida aprovação do Ordinário do 
lugar.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pela Autoridade Eclesiástica que os aprovou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão do Centro 
e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco, onde o Centro está sediado, in-
dicar ao Ordinário Diocesano os elementos que preencham 
as vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou por 
qualquer outra razão, será apresentada pelo Pároco ao Or-
dinário Diocesano a lista completa para os órgãos, inician-
do-se novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em união ca-
nonicamente irregular ou qualquer familiar em linha reta 
ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido celebrar, 
direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico com o 
Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras para 
a instituição e tenha a decisão unânime e fundamentada de 
aprovação dos restantes membros da Direção e o parecer 
favorável do Conselho Fiscal.

3 – Também não poderão exercer atividade ou o man-
dato como titular de corpos gerentes de entidades con-
flituantes com a atividade do Centro e, em princípio, os 
dirigentes político-partidários e os detentores de cargos 
antárticos durante o seu exercício 

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes 
é gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas 
dele derivadas, com a aprovação escrita dos membros da 
Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da instituição 
ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de pro-
posto pela Direção, com o parecer favorável do Conselho 
Fiscal e a aprovação do Ordinário do lugar, um dos mem-
bros da Direção ou o Diretor Executivo, pode ser remune-
rado dentro dos limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

1 - Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos quais 
sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com 
quem vivam em união canonicamente irregular ou qualquer 
familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

2 – Os fundamentos das deliberações sobre a aprova-
ção do conteúdo e celebração dos contratos referidos no 
número anterior devem constar das datas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros dos 
corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidades 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.
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Artigo 15.º
(Convocatória e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos titulares dos órgãos.

2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

Artigo 16.º
(Reuniões e votações)

1 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria dos votos dos titu-
lares presentes. Em caso de empate na votação o presidente 
pode dirimir a paridade com o seu voto.

 2 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

3 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que di-
retamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, bem 
como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em união 
canonicamente irregular ou qualquer familiar em linha reta 
ou até ao 2º grau da linha colateral.

4 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer com 
a devida antecedência as datas e ordens de trabalho das res-
petivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar com os 
membros dos órgãos, enviando comunicações aos membros 
sobre quaisquer assuntos referentes à atividade do Centro.

Artigo 17.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

 DIREÇÃO

Artigo 18.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por cinco elementos: Presiden-
te; Vice-Presidente; Tesoureiro; 1º Secretário; 2º Secretário.

2 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco da área 
onde se encontra sediado o Centro ou quem ele indicar na 
lista a apresentar para provisão ao Ordinário do lugar.

3 – O Ordinário do lugar pode, de motu próprio, dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

Artigo 19.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção, como órgão de administração 
do centro, gerir a instituição e representá-la, incumbindo-
lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 

o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário do lugar;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;

e) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário do lugar para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Bispo diocesano.

m) Elaborar os regulamentos internos do Centro e sub-
metê-los à apreciação do Ordinário do lugar;

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário do lugar;
q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuídas 

pelos presentes Estatutos e que decorram da lei aplicável, de-
signadamente da legislação canónica universal e particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Centro, como o Di-
retor Técnico.

Artigo 20.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e outros 

que careçam de solução urgente, sujeitando estes últimos à 
confirmação da Direção na primeira reunião seguinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 21.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
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b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da Dire-
ção, organizando os processos dos assuntos a serem tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação das informações ou 

suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 22.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 

que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria;

Artigo 23.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 24.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente e do Tesoureiro.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

CONSELHO FISCAL

Artigo 25.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 26.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscalização 
do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção as reco-
mendações que entenda adequadas com vista ao cumprimento 
da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 27.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 28.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do Centro que pode ser instituído por deliberação da Direção 
em cada mandato, se especiais circunstâncias o requerem, 
depois de ouvido o Pároco, uma vez obtido o parecer favorá-
vel do Conselho Fiscal e a aprovação do Ordinário do lugar.

2 – O Diretor Executivo pode ser nomeado de entre os 
membros do quadro de pessoal ou pode ser contratado em 
comissão de serviço por período equivalente ao do manda-
to da Direção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – A remuneração do Diretor Executivo será estabele-
cida pela Direção, tendo em conta as capacidades financei-
ras da instituição, a sua qualificação profissional e o horá-
rio de trabalho

Artigo 29.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da gestão 
corrente do centro, bem como cumprir, executar e mandar 
executar as deliberações da Direção a quem deve obediên-
cia, com obrigação de participar nas reuniões da Direção 
para as quais for convidado, ainda que sem direito a voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 30.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.
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4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 31.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

Artigo 32º
(Atos da administração ordinária)

1 – São atos de administração ordinária aqueles que 
se incluem nas faculdades normais de um administrador 
e todos aqueles que podem ser praticados pela Direção ou 
pelo Diretor Executivo sem recurso a qualquer licença ou 
autorização do Ordinário do lugar.

2 – As modalidades de gestão dos fundos do Centro 
são as previstas do Direito .Patrimonial Canónico para os 
bens temporais da Igreja (Livro V do Código de Direito 
Canónico).

3 – São inválidos todos os atos que se excederem os 
limites e o modo de administração ordinária, a não ser que 
previamente tenha sido obtida licença do Ordinário do lu-
gar, dada por escrito.

4 – A administração do Centro compete aos corpos 
gerentes, em conformidade com o previsto nos presentes 
Estatutos.

5 – É necessária licença do Ordinário do lugar para a 
prática dos seguintes atos:

a) Investir os saldos anuais;
b) Aluguer ou arrendamento aos administradores ou 

familiares até ao 4º grau de consanguinidade ou afinidade;
c) Propor e contestar qualquer ação nos tribunais com-

petentes, em nome do Centro.
6 – Os atos de administração ordinária do número pre-

cedente praticados sem prévia autorização da Autoridade 
eclesiástica competente, mas contrários aos presentes Esta-
tutos e ao Direito Canónico, consideram-se ineficazes.

Artigo 33º
(Atos da administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – Os Atos de administração extraordinária feitos sem 
prévia autorização do Ordinário do lugar são inválidos

3 - São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

4 – Só com prévia autorização escrita da Autoridade ecle-
siástica competente, a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa no Decreto de 7 de Maio de 2002, sobre licença 
para alienação de bens eclesiásticos.

5 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – O Centro é obrigado a escolher os próprios agentes 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição

2 – Para garantir o testemunho evangélico no serviço da 
caridade, quantos operam na pastoral caritativa do Centro, 
a par da devida competência profissional, deem exemplo 
de vida cristã e testemunhem a formação do coração que 
ateste uma em ação na caridade. 

3 – Com esta finalidade, o Centro providenciará à sua 
formação, mesmo no âmbito teológico e pastoral, através 
de currículos específicos concordados com os dirigentes do 
Centro e através de adequadas propostas da vida espiritual.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para a 
Paróquia ou outra pessoa jurídica canónica os bens móveis 
e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e os que 
lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicado pelo Ordinário do lugar, de harmonia com 
o Direito Canónico.
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CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comuni-
dade paroquial, pode ser criada uma Liga dos Amigos, 
constituída por todas as pessoas que desejarem colaborar 
na prossecução das atividades do Centro através de traba-
lho voluntário ou outras formas de apoio, e que, como tal, 
sejam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admis-
são, na Liga de Amigos, dos familiares dos beneficiários e 
de outras pessoas que, pela sua formação ou competências, 
possam significar um enriquecimento para a vida do Centro.

3 – A constituição, organização e funcionamento da Liga 
obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Direção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos do 
Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emissão 
de instruções, ao direito de visita, à apresentação de contas e 
do balanço anual das suas atividades, à gestão dos seus bens 
com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina eclesiástica.

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 

Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas 
Jurídicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Co-
letivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção (ata nº 261) de 06 de 
Outubro de 2015.

A Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos 
do Centro Social Paroquial 
de Freixianda

Refª: CE2015A-038
O padre Joaquim de Almeida Baptista, pároco e pre-

sidente do Centro Social Paroquial de Freixianda, com 
data de 12 de outubro de 2015, apresentou ao Bispo de 
Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro Social 
Paroquial, aprovados pela Direção em reunião de 10 de 
outubro do ano corrente, solicitando a homologação dos 
respetivos Estatutos. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica” aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa 
na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de 6 capítulos e 39 artigos e estão impres-

sos em 16 páginas A4 rubricadas pelo presidente da direção 
e por mim. São assinados dois exemplares, sendo um para 
a instituição e outro para o arquivo da secretaria episcopal.

Leiria, 14 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
O Centro Social Paroquial de Freixianda (CSPF) é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), com-
participada pelo Instituto de Segurança Social, tendo como 
órgãos sociais: Direção e Conselho Fiscal. 

Sito nas traseiras da Igreja Paroquial de Freixianda, 
num solar antigo, mandado construir em 1849, sendo este 
reconstruído para o efeito com o contributo de vários ato-
res sociais: Igreja, Segurança Social, Junta de Freguesia 
de Freixianda, Município de Ourém, além da Comunidade 
Paroquial da Freixianda.

A Instituição surgiu para dar resposta às preocupações 
da freguesia, principalmente na área da ação social. O seu 
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registo foi lavrado no livro das Fundações de Solidarieda-
de Social, considerando-se efetuado em 18 de Agosto de 
1989, sendo publicado no Diário da República, II Série, n.º 
101 de 3 de Maio de 1990.

A primeira resposta a funcionar, ainda que sem instala-
ções próprias, foi o Centro de Convívio (CC), com acordo 
com a Segurança Social, desde 3 de Junho de 1991. Em 
1995, o CSPF já dispunha de um equipamento com as con-
dições necessárias para implementar a resposta social de 
Centro de Dia (CD). Esta resposta social teve início em 1 
de novembro do mesmo ano.

A resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário 
(SAD) começou a funcionar, em 1996, com acordo com a 
Segurança Social, celebrado a 30 de Dezembro.

Em 2009, o CSPF decidiu alargar a sua ação imple-
mentando mais duas respostas: Estrutura Residencial para 
Idosos (ERPI) e Creche. Para o efeito foi necessário pro-
ceder à ampliação do edifício, de modo a comportar o aco-
lhimento de 45 utentes, em cada uma das respostas. Esta 
ampliação teve o apoio do programa PARES. Para ambas 
as respostas foi celebrado acordo com a Segurança Social, 
embora não contemple a totalidade dos lugares.

Desde maio de 2012, o Centro, também, presta serviços 
no âmbito da resposta Cantina Social, com Acordo com a 
Segurança Social.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Social Paroquial de Freixianda é uma 
pessoa jurídica canónica de natureza pública, sujeita em 
Direito Canónico de obrigações e de direitos consentâ-
neos com a índole de instituto da Igreja Católica, para 
desempenhar o múnus indicado nos presentes Estatutos, 
em ordem ao bem público eclesial (cf CIC c. 116, §1), 
ereta canonicamente por decreto do Bispo da Diocese de 
Leiria/Fátima e sob sua vigilância e tutela, com Estatu-
tos aprovados por esta autoridade eclesiástica (cf CIC cc. 
113, § 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer 
da Concordata de 07.05.1940, quer da Concordata de 
18.05.2004, o Centro é uma pessoa jurídica canónica cons-
tituída por decreto da autoridade eclesiástica, a que o Es-
tado Português reconhece personalidade jurídica civil, que 
se rege pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, 
aplicados pelas respetivas autoridades, e tem a mesma ca-
pacidade civil que o Direito Português atribui às pessoas 
coletivas de direito privado, sem fim lucrativo, gozando 
dos mesmos direitos e benefícios atribuídos às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 
10.º, 11.º e 12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma pes-
soa coletiva religiosa reconhecida como Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 172-A/2014, 
artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), qualificada como 
Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja 
Católica, devidamente inscrita no competente registo das 
IPSS, sob o n.º 11/90, que adota a forma de Centro Social 
Paroquial, sem prejuízo do espírito e disciplina religiosa 
que o informam, regendo-se pelas disposições do Estatuto 

das IPSS e demais normas aplicáveis, desde que no respeito 
pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou co-
missões de outras entidades, sem prejuízo da sua articulação 
programática com outras pessoas jurídicas canónicas e da 
sujeição à legislação canónica universal e particular, especi-
ficamente em matéria de vigilância do Ordinário Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro tem a sua sede em Largo da Igreja, nº 29 
e 55, união de freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e 
Formigais, município de Ourém.

2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, embora 
não exclusivamente, o território da Paróquia de Freixianda.

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade social como fator decisivo de trabalho co-
mum, tendente à valorização integral dos indivíduos, das 
famílias e demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do Centro Social como um serviço 
da comunidade cristã, devendo por isso proporcionar, com 
respeito pela liberdade de consciência, formação cristã aos 
seus beneficiários, não permitindo atividades, nem assu-
mindo compromissos que se oponham aos princípios cris-
tãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através da 
criação e manutenção de serviços de apoio adequados

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;
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i) O empenhamento da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concre-
tizam-se, na prestação de serviços às pessoas, famílias e 
comunidade, nomeadamente:

a) Apoio à Primeira Infância, através de Creche, Infan-
tário e Jardim de Infância, incluindo as crianças e jovens 
em perigo;

b) Apoio à família e à integração social e comunitária;
c) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário, ou outras;

d) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
e) Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;

f) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomeada-
mente através da prestação de cuidados de medicina pre-
ventiva, curativa, de cuidados continuados e de reabilita-
ção e assistência medicamentosa;

g) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)
1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 

disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, o Centro poderá exercer, de modo secundário, 
outras atividades de fins não lucrativos, de carácter cultu-
ral, educativo, recreativo, de assistência e de saúde, desig-
nadamente:

a) Apoio à Segunda Infância, através de Atividades de 
Tempos Livres (ATL) ou outras;

b) Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;

c) Educação e formação profissional dos cidadãos;
d) Resolução dos problemas habitacionais da popula-

ção;
2 – O Centro pode ainda desenvolver atividades de 

natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 

Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes seto-
res e atividades do Centro obedecerão às normas aplicáveis 
e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou 
a perspetiva cristã da vida que informa os presentes Esta-
tutos.

2 – O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – O Centro pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam 
idêntica atividade, podendo constituir ou participar em 
uniões, federações ou confederações, com licença do Or-
dinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco e 
a aprovação do Ordinário Diocesano.

3 – Com exceção do pároco, quando é presidente do 
Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem per-
manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos, a não ser em situação extraordinária devidamen-
te justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Pároco do lugar onde se encontra sediado 
o Centro, depois de consultar o Conselho Pastoral e o Conse-
lho para os Assuntos Económicos da Paróquia, a constituição 
da lista dos membros dos órgãos gerentes do Centro, a apre-
sentar à aprovação e nomeação do Ordinário Diocesano, até 
30 de novembro do ano em que termina o mandato ou logo 
que possível, quando vagaram todos os cargos. 

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário do lugar é 
estabelecido o número de membros da Direção e a qualida-
de e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados os membros dos órgãos, bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil, perante o Ordinário Diocesano 
ou o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.
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Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão do Centro 
e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco, onde o Centro está sediado, in-
dicar ao Ordinário Diocesano os elementos que preencham 
as vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou por 
qualquer outra razão, será apresentada pelo Pároco ao 
Ordinário Diocesano a lista completa para os órgãos, em 
conformidade com o disposto no número 4 do Artigo 8º, 
iniciando-se novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permi-
tido o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do 
Centro.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido ce-
lebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico 
com o Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras 
para a instituição e tenha a decisão unânime e fundamen-
tada de aprovação dos restantes membros da Direção e o 
parecer favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e 
suas justificações devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

3 – Os membros dos corpos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade do Centro, nem 
integrar corpos sociais de entidades conflituantes com ele 
ou de participadas dele.

4 – Em princípio, também não poderão ser membros 
dos corpos gerentes do Centro os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes 
é gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas 
dele derivadas, com a aprovação escrita dos membros da 
Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um dos 
membros da Direção, pode ser remunerado dentro dos li-
mites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

1 – Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito ou nos quais 
sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com 
quem vivam em união canonicamente irregular ou qualquer 
familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

2 – Os fundamentos das deliberações sobre a aprova-
ção do conteúdo e celebração dos contratos referidos no 
número anterior devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes. Em caso de empate na votação o presidente 
pode dirimir a paridade com o seu voto.

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer com 
a devida antecedência as datas e ordens de trabalho das res-
petivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar com os 
membros dos órgãos, enviando comunicações aos membros 
sobre quaisquer assuntos referentes à atividade do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.
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3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de mem-
bros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, devendo 
haver sempre um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco da área 
onde se encontra sediado o Centro ou quem ele indicar na 
lista a apresentar para aprovação e nomeação ao Ordinário 
Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode de motu próprio dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção, como órgão de administração 
do Centro, gerir a instituição e representá-la, incumbindo-
lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;

e) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imoveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário Diocesano.

m) Elaborar os regulamentos internos do Centro e sub-
mete-los à apreciação do Ordinário Diocesano;

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;

q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 
lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;

r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuídas 
pelos presentes Estatutos e que decorram da lei aplicável, de-
signadamente da legislação canónica universal e particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Centro, como o Di-
retor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e outros 

que careçam de solução urgente, sujeitando estes últimos à 
confirmação da Direção na primeira reunião seguinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da Dire-

ção, organizando os processos dos assuntos a serem tratados;
c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação no “site” do Centro 

das informações ou suportes das contas do exercício, bem 
como das súmulas do programa e relatório de atividades e 
do orçamento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em que 

se discriminarão as receitas e as despesas do mês anterior;
e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-

raria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.
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Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente ou do Vice-presidente e do 
Tesoureiro, ou de quem for designado pela Direção para o 
substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facul-
tativo do Centro que pode ser instituído pela Direção 
em cada mandato, se especiais circunstâncias o reque-
rerem, depois de ouvido o Pároco, obtido o parecer fa-
vorável do Conselho Fiscal e a aprovação do Ordinário 
Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser nomeado de entre os 
membros do quadro de pessoal ou pode ser contratado em 
comissão de serviço por período equivalente ao do manda-
to da Direção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da gestão 
corrente do Centro, bem como cumprir, executar e mandar 
executar as deliberações da Direção, a quem deve obediên-
cia, com obrigação de participar nas reuniões da Direção 
para as quais for convidado, ainda que sem direito de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;
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h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade do Centro;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existen-
tes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g) A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita da Autoridade 
eclesiástica competente a Direção pode alienar valida-
mente:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas 
em razão da arte ou da história, relíquias insignes e ima-
gens que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda 
a quantia mínima estabelecida pela Conferência Epis-
copal Portuguesa, sobre licença para alienação de bens 
eclesiásticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em 
nome do Centro sempre que não tenha sido previamen-
te obtida a licença ou aprovação exigida pelo Direito 
Canónico para a prática desse ato ou para a celebração 
desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do Cen-
tro, requer-se que os seus colaboradores, a par da devida 
competência profissional, partilhem, ou pelo menos res-
peitem, a identidade católica da instituição.

2 – Quantos participam da vida do Centro, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação es-
teja sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé 
cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o Centro providenciará à reali-
zação de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para a 
Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afe-
tado e os que lhe forem deixados ou doados com essa 
condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Insti-
tuição Particular de Solidariedade Social instituída pela 
Igreja Católica, que prossiga fins idênticos ou similares 
aos do Centro, indicada pelo Ordinário do lugar, de har-
monia com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar 
da palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exerci-
da por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro com-
participar na sua remuneração, conforme as normas da 
Diocese, com a aprovação escrita do Ordinário.
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CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comunida-
de paroquial na expressão organizada da caridade da Igreja 
que é o Centro, pode ser criada uma Liga dos Amigos, de 
existência facultativa, constituída por todas as pessoas que 
se propuserem colaborar na prossecução das atividades do 
Centro e que pretendam aderir enquanto tal, quer através 
da contribuição pecuniária, quer de trabalho voluntário, e 
que, como tal, sejam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admissão 
dos familiares dos beneficiários na Liga dos Amigos.

3 – A constituição, organização e funcionamento da 
Liga obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Di-
reção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos do 
Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emis-
são de instruções, ao direito de visita, à apresentação de 
contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão dos 
seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina 
eclesiástica.

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas 
Jurídicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Co-
letivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 10 de outubro de 
2015.

O Presidente da Direção, 
P. Joaquim de Almeida Baptista

Homologação dos Estatutos 
do Centro Social Paroquial 
dos Pousos

Refª: CE2015A-039

O padre Davide Vieira Gonçalves, pároco e pre-
sidente do Centro Social Paroquial dos Pousos, com 
data de 13 de outubro de 2015, apresentou ao Bispo de 
Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro Social 
Paroquial, aprovados pela Assembleia Geral em reu-
nião de 29 de setembro do ano corrente, conforme ata 
que nos foi apresentada, solicitando a homologação dos 
mesmos. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem 
a legislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-
modelo dos Centros Sociais Paroquiais e de outros ins-
titutos da Igreja Católica” aprovados pela Conferência 
Episcopal Portuguesa na sua Assembleia Plenária de 13 
a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos ter-
mos do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que foram assinados pelos membros da Direção, 

constam de 6 capítulos e 40 artigos e estão impressos 
em 11 folhas A4 rubricadas por mim. 

Leiria, 14 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
O Centro Social Paroquial dos Pousos é uma Insti-

tuição Particular de Solidariedade Social, registada no 
dia 18 de maio do ano de 1981, no livro das Associações 
de Solidariedade Social com o número 22, folhas 25, 
verso 26.

Os primeiros corpos sociais do Centro Social Paro-
quial dos Pousos foram eleitos na primeira reunião da 
Direção da Instituição, no dia 29 de maio de 1981, no 
edifício sede da Sociedade Artística Musical Pousense.

O Centro Infantil foi construído no ano de 1982 e 
inaugurado no dia 7 de novembro de 1983, data em que 
recebeu as primeiras crianças.

No ano de 1999 a Instituição iniciou a resposta so-
cial SAD “Serviço de Apoio ao Domicílio” de apoio aos 
idosos, nos seus cuidados primários, e no ano de 2006 
inicia a resposta social “Centro de Convívio” de apoio à 
população idosa mais ativa.

No mês de dezembro do ano de 2010, a Instituição dá 
inicio à construção do edifício do Centro Sénior e a sua 
inauguração foi no dia 27 de outubro de 2013.

Com o edifício do Centro Sénior em funcionamento, 
a Instituição inicia mais duas novas respostas sociais de 
apoio a idosos, a “Estrutura Residencial para Idosos” 
e o “Centro de Dia”. Para o novo edifício foram ainda 
reinstalados os serviços das respostas sociais “SAD” e 
“Centro de Convívio”.



| LEIRIA-FÁTIMA | Ano XXIII | N.º 55 | 31 Dezembro 2015 |    157

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Social Paroquial dos Pousos é uma pessoa 
jurídica canónica de natureza pública, sujeita em Direito 
Canónico de obrigações e de direitos consentâneos com a 
índole de instituto da Igreja Católica, para desempenhar o 
múnus indicado nos presentes Estatutos, em ordem ao bem 
público eclesial (cf CIC c. 116, §1), ereta canonicamente 
por decreto do Bispo da Diocese de Leiria-Fátima e sob 
sua vigilância e tutela, com Estatutos aprovados por esta 
autoridade eclesiástica (cf CIC cc. 113, § 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o Centro é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma pes-
soa coletiva religiosa reconhecida como Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 172-A/2014, 
artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), qualificada como 
Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja Católica, 
devidamente inscrita no competente registo das IPSS, sob 
o n.º 22, folhas 25, verso 26, que adota a forma de Centro 
Social Paroquial, sem prejuízo do espírito e disciplina 
religiosa que o informam, regendo-se pelas disposições do 
Estatuto das IPSS e demais normas aplicáveis, desde que 
no respeito pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou co-
missões de outras entidades, sem prejuízo da sua articulação 
programática com outras pessoas jurídicas canónicas e da 
sujeição à legislação canónica universal e particular, especi-
ficamente em matéria de vigilância do Ordinário Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro tem a sua sede em Estrada Casal dos Ma-
tos - Pousos, freguesia de União de freguesias de Leiria, 
Pousos, Barreira e Cortes, município de Leiria.

2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, embo-
ra não exclusivamente, o território da Paróquia de Pousos.

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua área 
de intervenção, de acordo com as normas da Igreja Católica, 

e tem como fins a promoção da caridade cristã, da cultura, 
educação e a integração comunitária e social, na perspetiva 
dos valores do Evangelho, de todos os habitantes da comuni-
dade onde está situado, especialmente dos mais pobres.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade social como fator decisivo de trabalho co-
mum, tendente à valorização integral dos indivíduos, das 
famílias e demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do Centro Social como serviço da co-
munidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com res-
peito pela liberdade de consciência, formação cristã aos seus 
beneficiários, não permitindo atividades nem assumindo 
compromissos que se oponha aos princípios cristãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através da 
criação e manutenção de serviços e estruturas de apoio 
adequadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução;

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição;

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidades, nomeadamente:

a) Apoio à Primeira Infância, através de Creche, Infan-
tário e Jardim de Infância, incluindo as crianças e jovens 
em perigo;

b) Apoio à Segunda Infância, através de Atividades de 
Tempos Livres (ATL) ou outras;

c) Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;

d) Apoio à família, à integração social e comunitária e à 
resolução de problemas habitacionais da população;

e) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário, ou outras;
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f) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
g) Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;

h) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomea-
damente através da prestação de cuidados de medicina 
preventiva, curativa, de cuidados continuados e de reabili-
tação e assistência medicamentosa;

i) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, o Centro poderá exercer, de modo secundário, 
outras atividades de fins não lucrativos, de carácter cul-
tural, educativo, recreativo, de assistência e de saúde ou 
outros.

2 – O Centro pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades do Centro obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou 
a perspetiva cristã da vida que informa os presentes Esta-
tutos.

2 – O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – O Centro pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam 
idêntica atividade, podendo constituir ou participar em 
uniões, federações ou confederações, com licença do Or-
dinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco e 
a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do Pároco, quando é presidente do 
Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem per-
manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos, a não ser em situação extraordinária devidamen-
te justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Pároco do lugar onde se encontra sediado 
o Centro, depois de consultar o Conselho Pastoral e o Conse-
lho para os Assuntos Económicos da Paróquia, a constituição 
da lista dos membros dos órgãos gerentes do Centro, a apre-
sentar à aprovação e nomeação do Ordinário Diocesano, até 
30 de novembro do ano em que termina o mandato ou logo 
que possível, quando vagaram todos os cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão do Centro 
e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco, onde o Centro está sediado, in-
dicar ao Ordinário Diocesano os elementos que preencham 
as vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou por 
qualquer outra razão, será apresentada pelo Pároco ao 
Ordinário Diocesano a lista completa para os órgãos, em 
conformidade com o disposto no número 4 do Artigo 8º, 
iniciando-se novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro ou 
a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições aná-
logas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha reta ou 
até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido celebrar, direta 
ou indiretamente, qualquer negócio jurídico com o Centro, 



| LEIRIA-FÁTIMA | Ano XXIII | N.º 55 | 31 Dezembro 2015 |    159

a não ser que daí advenham vantagens claras para a institui-
ção e tenha a decisão unânime e fundamentada de aprovação 
dos restantes membros da Direção e o parecer favorável do 
Conselho Fiscal. As deliberações e suas justificações devem 
constar das atas das reuniões dos respetivos corpos gerentes;

3 – Os membros dos corpos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade do Centro, nem 
integrar corpos sociais de entidades conflituantes com ele 
ou participadas dele.

4 – Em princípio, também não poderão ser membros 
dos corpos gerentes dos Centro os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um dos 
membros da Direção, ou o Diretor Executivo, pode ser re-
munerado dentro dos limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

1 – Os membros dos corpos gerentes não podem votar 
em assuntos que diretamente lhes digam respeito ou nos 
quais sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas 
com quem vivam em condições análogas às dos cônjuges 
ou qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da 
linha colateral.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-

lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate.

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar 
com os membros dos órgãos sobre quaisquer assuntos re-
ferentes à atividade do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de 
membros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, 
devendo haver sempre um Presidente, um Secretário e um 
Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco da área 
onde se encontra sediado o Centro ou quem ele indicar na 
lista a apresentar para aprovação e nomeação ao Ordinário 
Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode de motu próprio dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;
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c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;

e) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imoveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

m) Elaborar os regulamentos internos do Centro e sub-
mete-los à apreciação do Ordinário Diocesano;

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos e/ou 
Conselho Consultivo;

o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-
tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;

p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-
ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;

q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 
lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;

r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-
das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Centro, como o Di-
retor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e outros 

que careçam de solução urgente, sujeitando estes últimos à 
confirmação da Direção na primeira reunião seguinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;

b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 
Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação no “site” do Centro 

das informações ou suportes das contas do exercício, bem 
como das súmulas do programa e relatório de atividades e 
do orçamento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 

que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do 
Tesoureiro ou de quem for designado pela Direção para o 
substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
 CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;
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b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do Centro que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Pároco, obtido o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da 
gestão corrente do Centro, bem como cumprir, executar e 
mandar executar as deliberações da Direção, a quem deve 
obediência, com obrigação de participar nas reuniões da 
Direção para as quais for convidado, ainda que sem direito 
de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro:
a) Os bens imóveis;

b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 
ou da história;

c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-
votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade do Centro;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.
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Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita Autoridade ecle-
siástica competente a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiás-
ticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do Centro, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.

2 – Quantos participam da vida do Centro, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o Centro providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para a 
Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e 
os que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS E CONSELHO CONSULTIVO

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comunida-
de paroquial pode ser criada uma Liga dos Amigos, cons-
tituída por todas as pessoas que desejarem colaborar na 
prossecução das atividades do Centro através de trabalho 
voluntário ou outras formas de apoio, e que, como tal, se-
jam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admis-
são, na Liga dos Amigos, dos familiares dos beneficiários 
e de outras pessoas que, pela sua formação ou competên-
cia, possam significar um enriquecimento para a vida do 
Centro.

3 – A constituição, organização e funcionamento da 
Liga obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Di-
reção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos do 
Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

Artigo 38.º
(Conselho Consultivo)

1. A Direção poderá criar um órgão de consulta do Cen-
tro, com o objetivo de emitir parecer nas matérias de rele-
vância institucional colocadas à sua apreciação.

2. A composição, competência, organização e funcio-
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namento do Conselho Consultivo reger-se-ão por regula-
mento aprovado pela Direção.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 39.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emissão 
de instruções, ao direito de visita, à apresentação de contas e 
do balanço anual das suas atividades, à gestão dos seus bens 
com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina eclesiástica.

Artigo 40.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas Jurí-
dicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 21 de setembro 
de 2015 e na Assembleia Geral de 29 de setembro de 2015.

A Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos da 
Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima

Refª: CE2015A-040

Júlio Coelho Martins, presidente da Cáritas Diocesana 
de Leiria-Fátima, com data de 30 de setembro de 2015, 
apresentou ao Bispo de Leiria-Fátima os novos Estatutos 
da dita instituição, aprovados pela Direção em reunião de 
29 de setembro do ano corrente, solicitando a sua homo-
logação. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica” aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa 
na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de 5 capítulos e 37 artigos e estão impres-

sos em 8 folhas A4 rubricadas pelo presidente da Cáritas e 
por mim. 

Leiria, 14 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – A Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima é uma pessoa 
jurídica canónica de natureza pública, sujeita em Direito 
Canónico de obrigações e de direitos consentâneos com a 
índole de instituto da Igreja Católica, para desempenhar o 
múnus indicado nos presentes Estatutos, em ordem ao bem 
público eclesial (cf CIC c. 116, §1), ereta canonicamente 
por decreto do Bispo da Diocese de Leiria e sob sua vigi-
lância e tutela, com Estatutos aprovados por esta autorida-
de eclesiástica (cf CIC cc. 113, § 2; 116, § 2; 117) em 31 
de Maio de 1983.

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, 
quer da Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 
18.5.2004, a Cáritas Diocesana de Leiria – Fátima é uma 
pessoa jurídica canónica constituída por decreto da au-
toridade eclesiástica, a que o Estado Português reconhe-
ce personalidade jurídica civil, que se rege pelo Direito 
Canónico e pelo Direito Português, aplicados pelas res-
petivas autoridades, e tem a mesma capacidade civil que 
o Direito Português atribui às pessoas coletivas de direito 
privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos direitos 
e benefícios atribuídos às Instituições Particulares de So-
lidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 12.º da 
Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, a Cáritas Diocesana 
de Leiria-Fátima, seguidamente designada por Cáritas 
Diocesana, é uma pessoa coletiva religiosa reconhecida 
como Instituição Particular de Solidariedade Social (cf 
Decreto-Lei 172-A/2014, artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 
45.º-49.º), qualificada como Institutos de Organizações 
ou Instituições da Igreja Católica, devidamente inscrita 
no competente registo das IPSS, sob o n.º 184/73 fls. 
184 verso e 185, Livro 1 das Fundações de Solidariedade 
Social, sem prejuízo do espírito e disciplina religiosa que 
a informam, regendo-se pelas disposições do Estatuto das 
IPSS e demais normas aplicáveis, desde que no respeito 
pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – A Cáritas Diocesana foi criada para a prossecução 
dos seus fins próprios previstos nos presentes Estatutos, 
sendo por isso uma entidade autónoma jurídica e patrimo-
nialmente, que, no exercício da sua atividade própria, não 
exerce fins ou comissões de outras entidades, sem prejuízo 
da sua articulação programática com outras pessoas jurídi-
cas canónicas e da sujeição à legislação canónica universal 
e particular, especificamente em matéria de vigilância do 
Ordinário Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – A Cáritas Diocesana de Leiria tem a sua sede no 
Seminário Diocesano de Leiria, largo padre Carvalho, fre-
guesia de Leiria, município de Leiria.

2 – A Cáritas Diocesana tem por âmbito de ação priori-
tária, embora não exclusivamente, o território da Diocese 
de Leira-Fátima.
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Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – A Cáritas Diocesana prossegue o bem público 
eclesial na sua área de intervenção, de acordo com as nor-
mas da Igreja Católica, e tem como fins a promoção da 
comunicação de bens em toda a Diocese de Leiria-Fátima, 
da caridade cristã, da cultura, educação e a integração co-
munitária e social, na perspetiva dos valores do Evangelho, 
de todos os habitantes da comunidade onde está situada, 
especialmente dos mais pobres.

2 – A Cáritas Diocesana, na prossecução dos seus fins, 
deverá orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina 
Social da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes 
princípios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os diocesanos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Diocese, 
num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O espírito de convivência e de solidariedade social 
como fator decisivo de trabalho comum, tendente à valori-
zação integral dos indivíduos, das famílias e demais agru-
pamentos da comunidade;

f) O desenvolvimento do sentido de solidariedade e da 
criação de estruturas de partilha de bens;

g) A realização de um serviço da iniciativa da Igreja 
Católica, devendo, assim, proporcionar, com respeito pela 
liberdade de consciência, formação cristã aos seus benefi-
ciários e não permitir qualquer atividade que se oponha aos 
princípios cristãos;

h) Um incentivo do espírito de convivência humana 
como fator decisivo do trabalho em comum tendente à va-
lorização integral das pessoas e das famílias;

i) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades e infortúnios, 
mobilizando para tal os recursos humanos e materiais ne-
cessários à criação e manutenção de estruturas de apoio às 
famílias ou a determinados setores da população, como aos 
idosos, aos jovens e às crianças;

j) A resposta possível a todas as formas de pobreza, 
exercendo assim a sua finalidade sócio caritativa;

k) Os benefícios da cooperação com os grupos permanen-
tes ou ocasionais que, no âmbito local ou regional, se ocupem 
da promoção, assistência e melhoria da vida das populações;

l) A utilidade de recurso a grupos de trabalho tecnica-
mente preparados e devidamente qualificados;

m) O seguimento, na sua atividade, dos princípios ca-
tólicos, não aceitando compromissos que de alguma forma 
condicionem a observância destes princípios;

n) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

o) A participação na ação social de toda a comunidade 
diocesana, em estreita cooperação com outras instituições e 
grupos de ação social e com a entreajuda cristã de proximidade;

p) A escolha dos seus próprios agentes (funcionários, 
trabalhadores, colaboradores, auxiliares) de entre as pes-
soas que partilhem, ou pelo menos respeitem, a identidade 
católica das obras de caridade;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concre-
tizam-se mediante a prestação de serviços, a concessão de 
bens e de outras iniciativas de promoção do bem-estar e 
qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, no-
meadamente nos seguintes domínios:

a) Apoio à família através de uma ação de apoio às pes-
soas mais carenciadas da população de modo a tornarem-se 
auto-promotoras da sua valorização;

b) Apoio no desenvolvimento do sentido solidário e 
espírito comunitário, justiça social e entreajuda nas várias 
comunidades paroquiais, seus organismos e instituições de 
caráter socio caritativo.

c) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade 
através de fornecimento de ajudas técnicas;

d) Apoio à integração social e comunitária;
e) Proteção social dos cidadãos nas situações de falta 

ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade 
para o trabalho;

f) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomea-
damente através da ajuda na aquisição de medicamentos;

g) Ajuda na resolução dos problemas habitacionais das 
pessoas mais carenciadas;

h) Formação dos colaboradores da atividade sócio ca-
ritativa 

i) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos condizentes com uma vida com 
a dignidade humana;

j) A promoção de ações de sensibilização e a coordena-
ção e apoio das iniciativas dos vários grupos sócio caritati-
vos numa atitude de respeito mútuo.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, a Cáritas Diocesana poderá exercer, de modo 
secundário, outras atividades de fins não lucrativos, de ca-
rácter cultural, educativo, recreativo, de assistência e de 
saúde, designadamente: colónia de férias para crianças e 
pré adolescentes; palestras e outros eventos culturais; aju-
da a crianças e adolescentes em atividades extra curricula-
res com vista ao sucesso escolar… 

2 – A Cáritas Diocesana pode ainda desenvolver ati-
vidades de natureza instrumental relativamente aos seus 
fins não lucrativos, ainda que desenvolvidos por outras 
entidades por ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos 
resultados económicos contribuam exclusivamente para o 
financiamento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – A Cáritas Diocesana rege-se por estes Estatutos e, 
no que forem omissos, pelo Código de Direito Canónico, 
pela Carta Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o 
serviço da caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legis-
lação particular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes setores 
e atividades da Cáritas Diocesana obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.
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Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – A Cáritas Diocesana deverá colaborar com as de-
mais instituições existentes, particularmente com as pa-
róquias e com a Diocese, desde que não contrariem a le-
gislação canónica universal e particular, os seus fins e a 
autonomia ou a perspetiva cristã da vida que informa os 
presentes Estatutos.

2 – A Cáritas Diocesana poderá celebrar acordos de 
cooperação com entidades oficiais e particulares, em or-
dem a receber o indispensável apoio técnico e financeiro 
para as suas atividades.

3 – A Cáritas Diocesana pode, na prossecução dos seus 
fins, unir-se a uma ou mais instituições congéneres, que exer-
çam idêntica atividade segundo as normas da Igreja Católi-
ca, podendo constituir ou participar em uniões, federações 
ou confederações, com licença do Ordinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos sociais)

1 – São órgãos sociais da Cáritas Diocesana:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos sociais da Cáritas 

Diocesana é de quatro anos, renováveis por nomeação do 
Ordinário Diocesano. 

3 – Os membros dos órgãos sociais não podem perma-
necer em qualquer deles por mais de três mandatos conse-
cutivos, com exceção do assistente eclesiástico, a não ser 
em situação extraordinária devidamente justificada e com 
aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Presidente da Direção indigitado pelo 
Ordinário Diocesano, a indicação dos membros dos órgãos 
sociais da Cáritas Diocesana, até 30 de novembro do ano 
em que termina o mandato ou logo que possível, quando 
vagaram todos os cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecida a qualidade e identidade de cada um dos ti-
tulares dos órgãos. 

6 – Obtida a concordância do Ordinário Diocesano 
quanto à lista dos membros indigitados, será conferida a 
posse, no início do ano civil pelo Ordinário Diocesano.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos da Cáritas Diocesana podem 
ser removidos pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, 
havendo justa causa e após audiência prévia do respetivo 
órgão da Cáritas Diocesana e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-

vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao presidente do respetivo órgão indicar 
ao Ordinário Diocesano os elementos que preencham as 
vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou por 
qualquer outra razão, será apresentada pelo Presidente da 
Direção indigitado, ao Ordinário Diocesano a lista com-
pleta para os órgãos, em conformidade com o disposto no 
número 4 do Artigo 8º, iniciando-se novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos órgãos sociais gerentes não é 
permitido o desempenho de mais de um cargo na Cáritas 
Diocesana.

2 – A nenhum membro dos órgãos sociais da Cáritas 
Diocesana ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é per-
mitido celebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio 
jurídico com a Cáritas Diocesana, a não ser que daí adve-
nham vantagens claras para a instituição e tenha a decisão 
unânime e fundamentada de aprovação dos restantes mem-
bros da Direção e o parecer favorável do Conselho Fiscal.

3 – Também não poderão exercer atividade ou o man-
dato como titular de órgãos sociais gerentes de entidades 
conflituantes com a atividade da Cáritas Diocesana e, em 
princípio, os dirigentes político-partidários e os detentores 
de cargos executivos nas autarquias locais durante o seu 
exercício.

4 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização 
do Ordinário Diocesano, pode um trabalhador da Cáritas 
Diocesana ser nomeado membro dos órgãos sociais geren-
tes.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos órgãos sociais 
gerentes é gratuito, mas pode justificar o pagamento de 
despesas dele derivadas, com a aprovação escrita da Di-
reção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um dos 
membros da Direção, pode ser remunerado dentro dos li-
mites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

1 – Os membros dos órgãos sociais gerentes não podem 
votar em assuntos que diretamente lhes digam respeito ou 
nos quais sejam interessados os respetivos cônjuges ou 
pessoas com quem vivam em condições análogas às dos 
cônjuges ou qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º 
grau da linha colateral.

2 – Os fundamentos das deliberações sobre a aprova-
ção do conteúdo e celebração dos contratos referidos no 
número anterior devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos órgãos sociais.
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Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos órgãos sociais gerentes são res-
ponsáveis civil e criminalmente pelas ações ou omissões 
cometidas no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros dos 
órgãos sociais gerentes ficam exonerados de responsabili-
dade quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória e deliberações)

1 – Os órgãos da Cáritas Diocesana são convocados pe-
los respetivos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido 
da maioria dos titulares dos órgãos.

2 – Os órgãos da Cáritas Diocesana só podem deliberar 
com a presença da maioria dos seus titulares.

Artigo 16.º
(Reuniões e votações)

1 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes. Em caso de empate na votação, o presiden-
te pode dirimir a paridade com o seu voto.

2 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

3 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

Artigo 17.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão da Cáritas Diocesana, assinadas obrigatoria-
mente por todos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 18.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de 
membros, entre um mínimo de cinco e um máximo de 
nove, devendo haver sempre um Presidente, um Secretário, 
um Tesoureiro e um assistente eclesiástico escolhido pelo 
Ordinário Diocesano.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

Artigo 19.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal da Cáritas Diocesana;

e) Representar a Cáritas Diocesana em juízo ou fora 
dele;

f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 
deliberações dos órgãos da Cáritas Diocesana;

g) Gerir o património da Cáritas Diocesana, nos termos 
da lei;

h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-
trimónio da Cáritas Diocesana e o registo dos bens imo-
veis;

i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens e 
valores da Cáritas Diocesana;

j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 
e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita da Cáritas;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos a 

apresentar ao Ordinário diocesano.
m) Elaborar e aprovar os regulamentos internos da 

Cáritas Diocesana;
n) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
o) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;
p) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
q) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-

das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço da Cáritas Diocesana.

Artigo 20.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração da Cáritas Diocesana, 

orientando e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-

tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Direção na primeira reunião se-
guinte.
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2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 21.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da Dire-

ção, organizando os processos dos assuntos a serem tratados;
c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação no “site” da Cáritas 

Diocesana das informações ou suportes das contas do exer-
cício, bem como das súmulas do programa e relatório de 
atividades e do orçamento, que a lei mande publicar.

Artigo 22.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores da Cáritas Diocesana;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 

que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria;

Artigo 23.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 24.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar a Cáritas Diocesana são necessárias e 
bastantes as assinaturas conjuntas do Presidente e de qual-
quer outro membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente e do Tesoureiro.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 25.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 26.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção da Cáritas Diocesana, podendo, nesse âmbito, efetuar 

à Direção as recomendações que entenda adequadas com 
vista ao cumprimento da lei, dos estatutos e dos regula-
mentos e, designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos da Cáritas Diocesana, sempre que o julgue ne-
cessário e conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos da Cáritas Diocesana.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 27.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 28.º
(Do património)

1 – Constitui património da Cáritas Diocesana o con-
junto de bens móveis, imóveis e direitos que legitimamente 
adquiriu e possui como seus.

2 – São bens do património da Cáritas Diocesana:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade da Cáritas Diocesana consideram-se bens eclesiás-
ticos, afetos a fins especificamente religiosos, ainda que 
provisoriamente sejam afetos aos demais fins expressos 
nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 29.º
(Da receita)

Constituem receitas da Cáritas Diocesana:
a) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade 

diocesana ou de outrem;
b) O produto das heranças, legados ou doações ins-

tituídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

c) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;
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d) Receitas da perceção fiscal;
e) Rendimentos de capitais;
f) Rendimentos de atividades exercidas pela Cáritas 

Diocesana a título secundário ou instrumental e afetas ao 
exercício da sua atividade principal;

g) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pela Cáritas ou por terceiros.

Artigo 30º
(Da despesa)

1 – As despesas da Cáritas Diocesana são de funciona-
mento e de investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade da Cáritas Diocesana;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que a Cáritas 
Diocesana seja associada; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de membros dos Órgãos Gerentes e trabalhado-
res, quer em serviço da Cáritas Diocesana, quer para bene-
fício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existen-
tes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 31.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção sem recurso 
a qualquer licença ou autorização do Ordinário Diocesano.

Artigo 32.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções que importem uma despesa supe-
rior a cinquenta por cento da receita expressa na prestação 
de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto 

é, de bens temporais doados à Cáritas Diocesana com o 
ónus, prolongado por tempo superior a cinco anos, de, com 

os rendimentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras 
funções eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita da Autoridade 
eclesiástica competente a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos à Cáritas Diocesana, coisas pre-
ciosas em razão da arte ou da história, relíquias insignes e 
imagens que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal Por-
tuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiásticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
da Cáritas Diocesana sempre que não tenha sido previa-
mente obtida a licença ou aprovação exigida pelo Direito 
Canónico para a prática desse ato ou para a celebração des-
se contrato.

Artigo 33.º
(Perfil dos agentes da Cáritas Diocesana)

1 – A Cáritas Diocesana é obrigada a escolher os pró-
prios agentes de entre as pessoas que partilhem, ou pelo 
menos respeitem, a identidade católica da instituição.

2 – Para garantir o testemunho evangélico no serviço da 
caridade, quantos operam na pastoral caritativa da Cáritas 
Diocesana, a par da devida competência profissional, deem 
exemplo de vida cristã e testemunhem a formação do cora-
ção que ateste uma fé em ação na caridade.

3 – Com esta finalidade, a Cáritas Diocesana provi-
denciará à sua formação, mesmo no âmbito teológico e 
pastoral, através de currículos específicos e de adequadas 
propostas de vida espiritual.

Artigo 34.º
(Destino dos bens em caso de extinção da Cáritas Diocesana)

1 – A Cáritas Diocesana pode ser extinta pelo Bispo 
diocesano, em conformidade com a legislação canónica 
universal e particular aplicável.

2 – Em caso de extinção, passarão para a Diocese ou 
para outra pessoa jurídica canónica os bens móveis e imó-
veis e direitos que esta lhes houver afetado e os que lhe 
forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos da 
Cáritas Diocesana, a efetuar pelo Ordinário Diocesano, de 
harmonia com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 35.º
(Assistência religiosa)

1 – A identidade católica da Cáritas Diocesana e o seu 
objeto podem requerer um ou mais Assistentes Religiosos.

2 – São funções do Assistente Religioso, além de fazer 
parte da direção, promover a vida espiritual dos titulares 
dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no res-
peito pela liberdade de consciência de cada um.

3 – Constituem ainda funções do Assistente Religioso 
garantir o culto divino nas suas diversas manifestações e a 
administração dos sacramentos e sacramentais aos mem-
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bros da comunidade, que integra o âmbito de atividade da 
Cáritas Diocesana e os seus familiares.

4 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exerci-
da por sacerdote distinto do Assistente Religioso, pode a 
Cáritas Diocesana comparticipar na sua remuneração, con-
forme as normas da Diocese, com a aprovação escrita do 
Ordinário.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 36.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emis-
são de instruções, ao direito de visita, à apresentação de 
contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão dos 
seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina 
eclesiástica.

Artigo 37.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas Jurí-
dicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 29 de setembro 
de 2015.

A Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos 
da Fraternidade da Ordem 
Franciscana Secular de Leiria 
– Lar de São Francisco

Refª: CE2015A-041

Pedro Nuno Coelho, ministro, também designado por 
presidente, da Fraternidade da Ordem Franciscana Secular 
de Leiria – Lar de São Francisco (IPSS),  com data de 13 
de outubro de 2015, apresentou ao Bispo de Leiria-Fátima 
os novos Estatutos da dita Fraternidade, aprovados pelo 
Conselho/ Direção da Fraternidade, na sua reunião de 8 de 
outubro do ano corrente, e pelo Capítulo/Assembleia Geral 
da mesma Fraternidade, em 11 de outubro do presente ano, 
conforme as atas que nos foram apresentadas,  solicitando 
a sua homologação. 

Considerando que os presentes Estatutos, adaptados às 
características específicas da Ordem Franciscana Secular 
na sua atividade de solidariedade social, cumprem a legis-
lação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da 
Igreja Católica” aprovados pela Conferência Episcopal 
Portuguesa na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril 
de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de 7 capítulos e 40 artigos e estão im-

presso em 15 páginas A4 rubricadas pelo Conselho da 
Fraternidade e por mim. São assinados três exemplares: 
dois para a instituição e um para o arquivo da secretaria 
episcopal.

Leiria, 14 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
A Fraternidade Franciscana Secular de Leiria, também 

conhecida por Venerável Ordem Terceira de São Francis-
co, Irmandade da Venerável Ordem Terceira de São Fran-
cisco ou Ordem Terceira Franciscana de Leiria, é uma 
Fraternidade da Ordem Franciscana Secular e tem como fi-
nalidade principal contribuir para que os irmãos, impelidos 
pelo Espírito Franciscano à perfeição da caridade, atinjam 
no seu estado secular a santidade, integrados mediante Pro-
fissão de vida evangélica, vivam o Evangelho à semelhan-
ça de São Francisco, em conformidade com a Santa Regra 
da Ordem Franciscana Secular em que esta Fraternidade se 
integra, como Associação Pública de Fiéis Católicos.

A Fraternidade da Ordem Franciscana Secular de Leiria 
foi fundada em 1624, como pessoa moral eclesiástica ca-
nonicamente ereta, com personalidade jurídica, reconheci-
da pela competente autoridade civil, em 18 de março de 
1882.

As normas por que se rege esta Fraternidade são as dis-
posições da Igreja Católica, a Concordata celebrada entre 
a Santa Sé e a República Portuguesa, a Regra da Ordem 
Franciscana Secular, as Constituições Gerais da Ordem 
Franciscana Secular, o Estatuto Nacional da Ordem em 
Portugal e os seus Estatutos.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS

Artigo 1º - Âmbito de aplicação
1) O presente documento é aplicável à Fraternidade da 

Ordem Franciscana Secular de Leiria - Lar de São Francis-
co, enquanto IPSS. 

2) São instituições particulares de solidariedade social 
as pessoas coletivas, sem finalidade lucrativa, constituí-
das exclusivamente por iniciativa de particulares, com o 
propósito de dar expressão organizada ao dever moral de 
justiça e de solidariedade, contribuindo para a efetivação 
dos direitos sociais dos cidadãos, desde que não sejam ad-
ministradas pelo Estado ou por outro organismo público.
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Artigo 2º - Denominação e natureza
1) A Fraternidade da Ordem Franciscana Secular 

de Leiria - Lar de São Francisco é uma pessoa jurídica 
canónica de natureza pública, sujeita em Direito Canónico 
de obrigações e de direitos consentâneos com a índole de 
instituto da Igreja Católica, para os fins indicados nos pre-
sentes Estatutos, ereta canonicamente por decreto do Bis-
po da Diocese de Leiria-Fátima, com Estatutos aprovados 
pela Ordem Franciscana Secular de Portugal, pelo Superior 
dos Frades Menores e pelo Bispo Diocesano.

2) Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
a Fraternidade da Ordem Franciscana Secular de Leiria - 
Lar de São Francisco é uma pessoa jurídica canónica cons-
tituída por decreto da autoridade eclesiástica, a que o Es-
tado Português reconhece personalidade jurídica civil, que 
se rege pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, 
aplicados pelas respetivas autoridades, e tem a mesma ca-
pacidade civil que o Direito Português atribui às pessoas 
coletivas de direito privado, sem fim lucrativo, gozando 
dos mesmos direitos e benefícios atribuídos às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, nos termos dos art.º 
10.º, 11.º e 12.º da Concordata de 2004.

3) Segundo o Direito Português, a Fraternidade da Or-
dem Franciscana Secular de Leiria - Lar de São Francisco 
é uma pessoa coletiva religiosa reconhecida como Institui-
ção Particular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 172-
A/2014, artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), qualificada 
como Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja 
Católica, devidamente inscrita no competente registo das 
IPSS, sob o n.º 92/82 no livro das Associações de Segurança 
Social, folhas 192 e verso de 30/11/1982, sem prejuízo do 
espírito e disciplina religiosa que o enformam, regendo-se 
pelas disposições do Estatuto das IPSS e demais normas 
aplicáveis, desde que no respeito pelas disposições da 
Concordata de 2004.

4) A Fraternidade da Ordem Franciscana Secular de 
Leiria - Lar de São Francisco foi criada para a prossecu-
ção dos seus fins próprios previstos nos presentes Estatu-
tos e nos Estatutos da própria Fraternidade, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância dos Superiores 
Maiores da Ordem Franciscana Secular e do Ordinário 
Diocesano.

Artigo 3º - Sede e âmbito de ação
1) A Fraternidade da Ordem Franciscana Secular de 

Leiria - Lar de São Francisco tem a sua sede na Rua Caro-
lina Ferreira Ribeiro, nº 1, 2410-095 Leiria.

2) A Fraternidade da Ordem Franciscana Secular de 
Leiria- Lar de São Francisco tem por âmbito de ação priori-
tário, embora não exclusivamente, o território da Paróquia 
de Leiria.

Artigo 4º - Princípios inspiradores
1) A Fraternidade da Ordem Franciscana Secular de 

Leiria - Lar de São Francisco prossegue a missão eclesial 
na sua área de intervenção, de acordo com as normas da 

Igreja Católica e da Ordem Franciscana Secular, e tem 
como fins a promoção da caridade cristã, da cultura e a 
integração comunitária e social, na perspetiva dos valores 
do Evangelho, de todos os habitantes da comunidade onde 
está situado, especialmente dos mais pobres.

2) A Fraternidade da Ordem Franciscana Secular de 
Leiria - Lar de São Francisco na prossecução dos seus fins, 
deverá orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Dou-
trina Social da Igreja e do Espírito Franciscano tendo em 
conta, entre outros, os seguintes princípios inspiradores e 
objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral das pessoas;

c) A promoção integral de todos os habitantes da comu-
nidade onde está inserido, num espírito de solidariedade 
humana, cristã, franciscana e social;

d) Enquanto serviço à comunidade cristã, deve pro-
porcionar, com respeito pela liberdade de consciência, 
formação cristã e franciscana aos seus beneficiários, não 
permitindo atividades nem assumindo compromissos que 
se oponha aos princípios cristãos;

e) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas, através criação e manutenção de serviços e 
estruturas de apoio adequadas;

f) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição;

g) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

Artigo 5º - Fins e atividades principais
1) A Fraternidade da Ordem Franciscana Secular de 

Leiria - Lar de São Francisco tem como atividades, quanto 
seja possível e para além das atividades específicas da vida 
de fraternidade e de culto, serviços de apoio e promoção 
social e estende-os à comunidade, nos seguintes setores e 
respostas sociais:

a) Apoio à terceira idade (Estrutura Residencial e Cen-
tro de Dia),

b) Apoio à família e à comunidade;
c) Outras atividades de apoio social que a Fraternidade 

venha a considerar necessárias e oportunas.
2) Nas várias atividades sociais referidas anteriormen-

te, a Fraternidade da Ordem Franciscana Secular de Leiria 
– Lar de São Francisco poderá colaborar com outras insti-
tuições similares com o objetivo de obter o mais alto grau 
de justiça, benefícios sociais e de gestão de recursos huma-
nos e materiais.

Artigo 6º - Fins secundários e atividades instrumentais
1) Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 

disponíveis o permitam, a Fraternidade da Ordem Fran-
ciscana Secular de Leiria - Lar de São Francisco poderá 
exercer, de modo secundário, outras atividades de fins não 
lucrativos, de carácter cultural, educativo, recreativo, de 
assistência e de saúde, designadamente o Bairro Social 
para famílias com recursos reduzidos, entre outras.

2) A Fraternidade da Ordem Franciscana Secular de 
Leiria - Lar de São Francisco pode ainda desenvolver ati-
vidades de natureza instrumental relativamente aos seus 
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fins não lucrativos, ainda que desenvolvidos por outras 
entidades por ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos 
resultados económicos contribuam exclusivamente para o 
financiamento da concretização daqueles fins.

Artigo 7º - Normas por que se rege
1) A Fraternidade da Ordem Franciscana Secular de 

Leiria - Lar de São Francisco rege-se por estes Estatutos e, 
no que forem omissos, pelo Código de Direito Canónico, 
pela Carta Apostólica sob a forma de Motu Próprio sobre o 
serviço da caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legis-
lação particular, nomeadamente pelas Constituições Gerais 
da Ordem Franciscana Secular, aprovadas pela Santa Sé, 
pelos Estatutos da mesma Ordem e outras leis aplicáveis.

2) A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades instituição obedecerão às normas aplicá-
veis e a regulamentos internos e estatutos próprios elabo-
rados e aprovados pela Direção/ Conselho da Fraternidade.

Artigo 8º - Cooperação
1) A Fraternidade da Ordem Franciscana Secular de 

Leiria - Lar de São Francisco deverá colaborar com as 
demais instituições existentes, nomeadamente com a pa-
róquia e com a Diocese, assim como, com outras Frater-
nidades do país, desde que não contrariem a legislação 
canónica universal e particular, os fins e a autonomia da 
instituição ou a perspetiva cristã e franciscana da vida que 
enforma os presentes Estatutos.

2) A Fraternidade da Ordem Franciscana Secular de 
Leiria - Lar de São Francisco poderá celebrar acordos de 
cooperação com entidades oficiais e particulares, em or-
dem a receber o indispensável apoio técnico e financeiro 
para as suas atividades.

3) A Fraternidade da Ordem Franciscana Secular de 
Leiria - Lar de São Francisco pode unir-se a uma ou mais 
instituições congéneres, que exerçam idêntica atividade, 
podendo constituir ou participar em uniões, federações ou 
confederações, mediante decisão da Direção/ Conselho da 
Fraternidade.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 9º - Órgãos
1) São órgãos gerentes da Fraternidade da Ordem Fran-

ciscana Secular de Leiria - Lar de São Francisco:
a) O Capítulo da Fraternidade, supremo órgão da 

Fraternidade, de acordo com as Constituições Gerais da 
Ordem e que é eletivo de três em três anos;

b) A Direção/ Conselho da Fraternidade, com poder 
executivo;

c) O Conselho Fiscal, com poder fiscalizador.
2) A duração do mandato dos órgãos gerentes é de três 

anos e renováveis por três mandatos, de acordo com as nor-
mas da Ordem Franciscana Secular no mundo. 

3) Para a eleição e o número de mandatos dos membros 
dos órgãos gerentes, observam-se os artigos 78º e 79º das 
Constituições Gerais da OFS, e, ainda, a saber:

a) Por votação direta, sem proposta de candidatos;

b) Mediante proposta de candidatos para cada ofício, 
feita pelos capitulares de modo livre, espontâneo, orienta-
tivo e não exclusivo, salvaguardando a liberdade de eleição 
de cada irmão professo;

c) Mediante prévia consulta feita por escrito com a fi-
nalidade de individualizar irmãos/ irmãs disponíveis para 
o serviço.

SECÇÃO II
DOS ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO 

 - CAPÍTULO DA FRATERNIDADE E CAPÍTULO ELETIVO

Artigo 10º - Capítulo da Fraternidade
O Capítulo da Fraternidade da Ordem Franciscana Se-

cular de Leiria reúne sempre que a Direção/Conselho da 
Fraternidade assim o entender, de acordo com as suas nor-
mas específicas da Ordem Franciscana Secular nas suas 
Constituições e tem, entre outras, como competências:

1) Aprovação dos orçamentos e contas relacionadas 
com a IPSS;

2) A análise e aprovação do relatório das atividades e 
contas da IPSS;

3) A decisão sobre propostas que o Conselho da 
Fraternidade entenda apresentar.

Artigo 11º - Capítulo Eletivo da Fraternidade
1) O Capítulo Eletivo da Fraternidade é formado por 

todos os irmãos professos e tem como competências:
a) Eleger os órgãos gerentes referidos no artigo 9º, n.º 1;
b) A análise e a revisão da vida e da vitalidade da 

fraternidade;
c) A decisão sobre propostas que o Conselho da 

Fraternidade entenda apresentar.
2) Compete ao Ministro/ Presidente da Fraternidade 

local, depois de ouvido o Conselho, convocar o Capítulo 
Eletivo de acordo com as regras previstas nas Constitui-
ções Gerais da Ordem.

3) O Capítulo é presidido pelo Ministro do Conselho 
Regional da Zona Centro ou um seu delegado e pelo Assis-
tente Espiritual Regional ou um seu delegado.

4) Para proceder validamente à celebração do Capítulo 
requer-se a presença de, pelo menos, mais de metade dos 
que têm direito de voto.

5) As deliberações do Capítulo são tomadas nos termos 
das Constituições Gerais da OFS e registadas em Ata.

SECÇÃO III
DOS ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

- DIREÇÃO/ CONSELHO DA FRATERNIDADE

Artigo 12º - Direção/ Conselho da Fraternidade
1) A Direção/ Conselho da Fraternidade é constituída 

em número ímpar de membros por: 
a) Ministro, também designado por Presidente;
b) Vice Ministro, também designado por Vice-presidente;
c) Responsável da Formação;
d) Secretário;
e) Tesoureiro;
f) Vogais, em número a definir no capítulo eletivo, con-

soante as necessidades da Fraternidade.
2) É também membro do Conselho da Fraternidade o 

Assistente Espiritual.
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Artigo 13º - Competências da Direção/ Conselho da 
Fraternidade

1) Compete à Direção/ Conselho da Fraternidade gerir 
a instituição e representá-la, incumbindo-lhe, designada-
mente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Capítulo da Fraternidade;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Selecionar, recrutar e gerir o quadro de pessoal da 
instituição;

e) Representar a Instituição em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos da Instituição;
g) Gerir o património, nos termos da lei elaborando e man-

tendo atualizado o inventário e o registo dos bens imóveis;
h) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores da Instituição;
i) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, lega-

dos e doações, pedindo licença ao Capítulo da Fraternidade 
para as aceitar ou rejeitar;

j) Providenciar sobre fontes de receita da instituição;
k) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção da Fraternidade da Ordem 
Franciscana Secular de Leiria – Lar de São Francisco a 
apresentar ao Capítulo da Fraternidade.

l) Elaborar os regulamentos internos da instituição e 
submetê-los à apreciação do Capítulo da Fraternidade;

m) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-
tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;

n) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-
ciais, depois de obtida licença do Capítulo da Fraternidade;

o) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 
lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;

p) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-
das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2) A Direção/ Conselho da Fraternidade pode delegar 
poderes de representação e administração para a prática de 
certos atos ou de certas categorias de atos em qualquer dos 
seus membros, ou constituir representantes para esse efei-
to, designadamente profissionais qualificados ao serviço da 
instituição.

Artigo 14º - Competências do Presidente e do Vice-Presidente
1) Compete ao Presidente da Direção/ Conselho da 

Fraternidade:
a) Superintender na administração da Fraternidade da 

Ordem Franciscana Secular de Leiria - Lar de São Francis-
co, orientando e fiscalizando os respetivos serviços;

b) Convocar e presidir às reuniões da Direção/ Conse-
lho da Fraternidade, dirigindo os respetivos trabalhos;

c) Convocar e presidir ao Capítulo da Fraternidade, ex-
ceto quando eletivo, de acordo com as normas da Ordem 
Franciscana Secular;

d) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-
mento e rubricar o livro de atas da Direção;

e) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-
tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes últi-
mos à confirmação da Direção/ Conselho da Fraternidade 
na primeira reunião seguinte.

2) Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presidente 
no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas au-
sências e impedimentos.

Artigo 15º - Competências do Secretário
Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 

necessário:
1) Lavrar as atas das reuniões da Direção/ Conselho da 

Fraternidade;
2) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção/ Conselho da Fraternidade, organizando os pro-
cessos dos assuntos a serem tratados;

3) Providenciar pela publicitação das informações ou 
suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 16º - Competências do Tesoureiro
Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Técnico 

Oficial de Contas ou Empresa especializada:
1) Receber e guardar os valores da Instituição;
2) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
3) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
4) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-

raria.

Artigo 17º - Responsável da Formação e Vogais
Estes elementos da Direção/ Conselho da Fraternidade 

desenvolvem trabalho de colaboração na formação dos ir-
mãos de pleno direito da Fraternidade e nas tarefas que lhe 
forem confiadas e solicitadas de acordo com as Constitui-
ções Gerais da Ordem e dos Estatutos específicos da mesma.

Artigo 18º - Reuniões
A Direção/ Conselho da Fraternidade reunirá ordinaria-

mente uma vez por mês e sempre que for convocada pelo 
Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria dos 
membros deste órgão.

Artigo 19º - Forma de a instituição se obrigar
1) Para obrigar a Fraternidade da Ordem Franciscana 

Secular de Leiria – Lar de São Francisco são necessárias as 
assinaturas conjuntas de dois membros da Direção/ Conse-
lho da Fraternidade.

2) Nas operações financeiras são também necessárias 
as assinaturas conjuntas de dois membros da Direção/ Con-
selho da Fraternidade.

3) Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção/ Conselho da Fraternidade.

SECÇÃO IV
DOS ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO - CONSELHO FISCAL

Artigo 20º - Constituição
O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 

Presidente, um Secretário e um Vogal.
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Artigo 21º - Competências do Conselho Fiscal
1) Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscali-

zação da Fraternidade da Ordem Franciscana Secular de 
Leiria - Lar de São Francisco, podendo, nesse âmbito, 
efetuar à Direção/ Conselho da Fraternidade e ao Capítu-
lo as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos da instituição, sempre que o julgue necessário 
e conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção/ 
Conselho da Fraternidade submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

2) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens da Fraternidade da Ordem Franciscana Se-
cular de Leiria - Lar de São Francisco;

3) Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção/ Conselho da Fraternidade quando 
para tal forem convocados pelo presidente deste órgão.

Artigo 22º - Reuniões
O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 

pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo seu Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maio-
ria dos seus membros.

SECÇÃO V
CONDIÇÕES DE EXERCÍCIOS DOS CARGOS

Artigo 23º - Remoção
Os titulares dos órgãos gerentes podem ser removidos 

de acordo com as Constituições Gerais da Ordem Francis-
cana Secular no mundo e os Estatutos Nacionais.

Artigo 24º - Vacatura
Em caso de vacatura da maioria dos membros providos 

para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento das 
vagas verificadas de acordo com as Constituições Gerais 
da Ordem.

Artigo 25º - Incompatibilidades
1) Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 

o desempenho de mais de um cargo nos órgãos gerentes.
2) A nenhum membro dos corpos gerentes ou a seu côn-

juge ou pessoa com quem viva em condições análogas às 
dos cônjuges ou qualquer familiar em linha reta ou até ao 
2.º grau da linha colateral, é permitido celebrar, direta ou in-
diretamente, qualquer negócio jurídico com a Fraternidade 
da Ordem Franciscana Secular de Leiria - Lar de São Fran-
cisco, a não ser que daí advenham vantagens claras para 
a instituição e tenha a decisão unânime e fundamentada 
de aprovação dos restantes membros da Direção/ Conselho 
da Fraternidade e o parecer favorável do Conselho Fiscal. 
As deliberações e suas justificações devem constar das atas 
das reuniões dos respetivos corpos gerentes.

3) Os membros dos corpos gerentes não podem exercer 
atividade conflituante com a atividade da Fraternidade da 

Ordem Franciscana Secular de Leiria - Lar de São Francis-
co nem integrar corpos sociais de entidades conflituantes 
com ele ou de participadas dele.

4) Em princípio, também não poderão ser membros dos 
corpos gerentes os dirigentes político-partidários e os de-
tentores de cargos executivos nas autarquias locais durante 
o seu exercício.

5) Se for conveniente, por motivos justificados, com o 
parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Capítulo da Fraternidade, pode um trabalhador da ins-
tituição ser nomeado membro da Direção/ Conselho da 
Fraternidade ou Diretor Executivo.

Artigo 26º - Direitos inerentes à gerência efetiva
1) O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 

gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção/ Conselho 
da Fraternidade.

2) Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois 
de proposto pela Direção/ Conselho da Fraternidade, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a aprovação do 
Capítulo da Fraternidade, um dos membros da Direção/ 
Conselho da Fraternidade pode ser remunerado dentro dos 
limites da lei.

Artigo 27º - Impedimentos
1) Os membros dos corpos gerentes não podem votar 

em assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos 
quais sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas 
com quem vivam em condições análogas às dos cônjuges 
ou qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da 
linha colateral.

2) Os fundamentos das deliberações sobre a aprovação 
do conteúdo e celebração dos contratos referidos nos nú-
meros anteriores devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

Artigo 28º - Responsabilidade
1) Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 

civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2) Além dos motivos previstos na lei, os membros dos 
corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 29º - Convocatória, votações e deliberações
1) Os órgãos gerentes são convocados pelos respetivos 

presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maioria 
dos seus titulares.

2) Os órgãos da Fraternidade da Ordem Franciscana 
Secular de Leiria - Lar de São Francisco só podem delibe-
rar com a presença da maioria dos seus titulares.

3) Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, as 
deliberações são tomadas por maioria de votos dos titulares 
presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direito a 
voto de desempate. 
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4) As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5) É nulo o voto de um membro sobre assunto que di-
retamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, bem 
como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em con-
dições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em 
linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

Artigo 30º - Atas
1) Serão sempre lavradas atas das reuniões de qualquer 

órgão gerente e assinadas obrigatoriamente por todos os 
membros presentes nessas reuniões.

2) O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3) Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 31º - Do património
1) Constitui património da Fraternidade da Ordem 

Franciscana Secular de Leiria - Lar de São Francisco o 
conjunto de bens móveis, imóveis e direitos que legitima-
mente adquiriu e possui como seus, nomeadamente:

a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

2) Os fundos pecuniários serão depositados quanto pos-
sível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia de 
rendimento e segurança.

Artigo 32º - Da receita
Constituem receitas da Fraternidade da Ordem Francis-

cana Secular de Leiria - Lar de São Francisco:
1) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

2) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade ou 
de outrem;

3) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Capítulo da 
Fraternidade;

4) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

5) Receitas da perceção fiscal;
6) Rendimentos de capitais;
7) Rendimentos de atividades exercidas pelo Lar de 

São Francisco – Fraternidade da Ordem Franciscana Secu-
lar de Leiria a título secundário ou instrumental e afetas ao 
exercício da sua atividade principal;

8) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pela instituição ou por terceiros.

Artigo 33º - Da despesa
1) As despesas da Fraternidade da Ordem Franciscana 

Secular de Leiria – Lar de São Francisco, são de funciona-
mento e de investimento.

2) Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatutos;
b) As que resultam do cumprimento de encargos da 

responsabilidade da Fraternidade da Ordem Franciscana 
Secular de Leiria - Lar de São Francisco;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que a 
Fraternidade da Ordem Franciscana Secular de Leiria - Lar 
de São Francisco seja associada; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos órgãos gerentes 
e trabalhadores, quer em serviço, quer para benefício dos 
próprios assistidos.

3) Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existen-
tes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 34º - Atos de administração ordinária
São atos de administração ordinária aqueles que se in-

cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pelos membros da Di-
reção/ Conselho da Fraternidade ou pela Direção Técnica 
sem recurso a qualquer licença ou autorização do Conselho 
da Fraternidade e Capítulo da Fraternidade.

Artigo 35º - Atos de administração extraordinária e alienação
1) A Direção/ Conselho da Fraternidade só pode exer-

cer atos de administração extraordinária com prévia autori-
zação escrita do Capítulo da Fraternidade e quando neces-
sário dos Superiores Maiores da Família Franciscana e do 
Bispo Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2) São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c) A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
3) São nulos os atos e contratos celebrados com viola-

ção do estatuído no n.º 1.

Artigo 36º - Perfil dos agentes 
1) Em consonância com a matriz eclesial da instituição, 

devem os seus colaboradores, a par da devida competência 
profissional, partilhar, ou pelo menos respeitar, a identida-
de católica da instituição.

2) Quantos participam da vida da instituição, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
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sempre de acordo com o espírito evangélico, franciscano 
e a fé cristã.

3) Em ordem a proporcionar a desejável formação cris-
tã dos colaboradores, a Fraternidade da Ordem Franciscana 
Secular de Leiria – Lar de São Francisco providenciará à 
realização de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 37º - Destino dos bens em caso de extinção da 
Instituição

No caso de dissolução, os bens da Fraternidade da Or-
dem Franciscana Secular de Leiria - Lar de São Francisco 
reverterão para a Ordem Franciscana Secular de nível su-
perior, segundo as orientações que para isso forem dadas 
pelo Conselho Nacional da Ordem.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 38º - Assistência religiosa
1) A identidade católica da Fraternidade Franciscana 

Secular de Leiria – Lar de São Francisco e os seus fins re-
querem a prestação de assistência espiritual e religiosa aos 
titulares dos órgãos, aos trabalhadores e aos beneficiários, 
no respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2) A assistência espiritual e religiosa é prestada pelos 
Frades Menores Franciscanos de Leiria.

3) A Fraternidade Franciscana Secular de Leiria – Lar 
de São Francisco tem um sacerdote como assistente reli-
gioso indicado pelos Superiores Maiores da Ordem dos 
Frades Menores. São suas funções garantir o culto divino 
nas suas diversas manifestações, a celebração dos sacra-
mentos e contribuir para a formação cristã e franciscana 
da comunidade que constitui a Fraternidade Franciscana 
Secular de Leiria.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 39º - Vigilância do Bispo diocesano
Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de nature-

za pública, a Fraternidade da Ordem Franciscana Secular 
de Leiria - Lar de São Francisco está sujeita às normas de 
vigilância e de direito de visita que o Direito Canónico 
atribui à autoridade eclesiástica que o erigiu e o dotou de 
personalidade jurídica. 

Artigo 40º - Alteração aos Estatutos
1) Os presentes Estatutos revogam os anteriores e entram 

em vigor imediatamente após a sua homologação pelo Bispo 
Diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos Servi-
ços da Segurança Social e no Registo das Pessoas Jurídicas 
Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.

2) Os presentes Estatutos, referentes ao funcionamento 
da IPSS, serão, sempre que necessário para a sua aplicação, 
complementados com o definido na legislação da Ordem 
Franciscana Secular em Portugal e no mundo. Só poderão 
ser alterados mediante proposta da Direção/ Conselho da 
Fraternidade ao Capítulo, aprovação pelos órgãos compe-
tentes e homologação pelo Bispo Diocesano.

3) Nos casos omissos, a Direção/ Conselho da 
Fraternidade recorrerá à legislação canónica universal 

e particular e à decisão dos órgãos superiores da Ordem 
Franciscana Secular em Portugal.

Aprovados em reunião de Direção/Conselho da Frater-
nidade de 8 de outubro de 2015 e na Assembleia Geral de 
11 de outubro de 2015.

A Direção/ Conselho da Fraternidade,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos 
do Centro Paroquial de Assistência 
de Reguengo do Fétal

Refª: CE2015A-042
O padre Clemente Dotti, pároco e presidente do Cen-

tro Paroquial de Assistência  de Reguengo do Fétal, com 
data de 2 de outubro de 2015, apresentou ao Bispo de 
Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro Paroquial, 
aprovados pela Assembleia Geral em reunião de 30 de se-
tembro do ano corrente,  conforme ata que nos foi apresen-
tada, solicitando a homologação dos respetivos Estatutos. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica” aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa 
na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que, foram assinados pela Direção e  constam de um 

preâmbulo, 6 capítulos e 39 artigos e estão impressos 
em 13 folhas A4 rubricadas por mim. São assinados dois 
exemplares, sendo um para a instituição e outro para o ar-
quivo da secretaria episcopal.

Leiria, 16 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
Criado em 24 de Julho de 1955 pela Fábrica da Igre-

ja Paroquial do Reguengo do Fétal, concelho da Batalha, 
diocese de Leiria, como uma associação de fiéis, consti-
tuída na ordem jurídica canónica, o Centro Paroquial de 
Assistência do Reguengo do Fétal “ CPA/RF “, sempre 
teve como objetivos a promoção da solidariedade e justiça 
entre os indivíduos.

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 519-G2, de 29 de 
Dezembro de 1979, diploma que instituiu as Instituições 
Privadas de Solidariedade Social (IPSS), o CPA/RF, dados 
os objetivos subjacentes à sua constituição e projetos que 
se propunha desenvolver, reunido em Assembleia Geral 
aprovou Novos Estatutos, homologados por Decreto de D. 
Alberto Cosme do Amaral, Bispo de Leiria, de 4 de Mar-
ço de 1981, o que se traduziu no seu reconhecimento pelo 
Estado Português como IPSS, facto que o habilitou a po-
der contar com a ajuda do Estado no desenvolvimento das 
suas atividades, quer no que reportava em comparticipação 
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nos custos das respostas sociais já implementadas e / ou a 
implementar, quer na ajuda à construção de novas estrutu-
ras e aquisição de equipamentos mediante apresentação de 
candidaturas dos respetivos projetos, o que se materiali-
zou, nomeadamente com a construção da sede e estruturas 
das respostas sociais “ Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas (Lar Nossa Senhora do Fétal) “, “ Centro de Dia ” 
e suporte ao “ Serviço de Apoio Domiciliário“, inaugura-
das em 02 de Novembro de 1990 e, posteriormente, com a 
construção das novas instalações da “ Escolinha o Trevo “, 
cuja inauguração ocorreu em 17 de Janeiro de 2007, data a 
partir da qual passou a dispor das valências “ Berçário “, “ 
Creche “ e “ Infantário “.

De salientar o esforço e dedicação do pároco José 
Vieira de Oliveira, o grande 

artificie da obra social da paróquia, quer pelo enorme 
trabalho que desenvolveu junto de entidades oficiais quer 
pela mobilização dos paroquianos, nomeadamente junto da 
comunidade emigrante, no sentido de contribuírem para a 
construção do CPA, o que aqui e agora apraz registar.

Os estatutos que ora se publicam emergem da imperio-
sa necessidade de adaptação dos vigentes desde 4 de Mar-
ço de 1981 face às alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 172-A/ 2014, de 14 de Novembro, ao Estatuto das 
Instituições Privadas de Solidariedade Social criado pelo 
Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro. 

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1– O Centro Paroquial de Assistência de Reguengo 
do Fétal, doravante designado “ CPA/RF “, é uma pessoa 
jurídica canónica de natureza pública, sujeita em Direito 
Canónico de obrigações e de direitos consentâneos com a 
índole de instituto da Igreja Católica, para desempenhar o 
múnus indicado nos presentes Estatutos, em ordem ao bem 
público eclesial (cf. CIC c. 116, §1), ereta canonicamente 
por decreto do Bispo da Diocese de Leiria / Fátima e sob 
sua vigilância e tutela, com Estatutos aprovados por esta 
autoridade eclesiástica (cf. CIC cc. 113, § 2; 116, § 2; 117).

2– Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 07-05-1940, quer da Concordata de 18-05-
2004, o CPA/RF é uma pessoa jurídica canónica consti-
tuída por decreto da autoridade eclesiástica, a que o Esta-
do Português reconhece personalidade jurídica civil, que 
se rege pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, 
aplicados pelas respetivas autoridades, e tem a mesma ca-
pacidade civil que o Direito Português atribui às pessoas 
coletivas de direito privado, sem fim lucrativo, gozando 
dos mesmos direitos e benefícios atribuídos às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, nos termos dos art.ºs 
10.º, 11.º e 12.º da Concordata de 2004.

3– Segundo o Direito Português, o CPA/RF é uma pes-
soa coletiva religiosa reconhecida como Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social (cf. Decreto-Lei 172-A/2014, 
art.º 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º- 49.º), qualificada como 
Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja Cató-
lica, devidamente inscrita no competente registo das IPSS, 
desde 24 de Julho de 1981, a fls. 49 v.º e 50 sob o n.º 45/81, 
que adota a forma de Centro Social Paroquial, sem prejuízo 

do espírito e disciplina religiosa que o informam, regendo-
se pelas disposições do Estatuto das IPSS e demais normas 
aplicáveis, desde que no respeito pelas disposições da 
Concordata de 2004.

4– O CPA/RF foi criado para a prossecução dos seus 
fins próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por 
isso uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmen-
te, que, no exercício da sua atividade própria, não exer-
ce fins ou comissões de outras entidades, sem prejuízo da 
sua articulação programática com outras pessoas jurídicas 
canónicas e da sujeição à legislação canónica universal e 
particular, especificamente em matéria de vigilância do Or-
dinário Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1– O CPA/RF tem a sua sede em Reguengo do Fétal, 
na Rua Padre José Vieira de Oliveira, n.º 280, freguesia de 
Reguengo do Fétal, município de Batalha.

2– O CPA/RF tem por âmbito de ação prioritária, em-
bora não exclusivamente, o território da Paróquia de Re-
guengo do Fétal.

3– O CPA/RF, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1- O CPA/RF prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja Ca-
tólica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, da cul-
tura, educação e a integração comunitária e social, na perspe-
tiva dos valores do Evangelho, de todos os habitantes da co-
munidade onde está situado, especialmente dos mais pobres.

2- O CPA/RF, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a)- A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b)- O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c)- A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d)- A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e)- O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f)- compreensão do Centro Social como serviço da co-
munidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com res-
peito pela liberdade de consciência, formação cristã aos seus 
beneficiários, não permitindo atividades nem assumindo 
compromissos que se oponha aos princípios cristãos;

g)- A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através criação 
e manutenção de serviços e estruturas de apoio adequadas;

h)- A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que se 
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dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i)- O empenhamento da comunidade paroquial, na 
identificação dos problemas sociais mais graves, e na mo-
bilização dos recursos humanos e materiais necessários 
para a sua solução; 

j)- A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k)- O contributo para a solução dos problemas sociais, 
à luz da doutrina social da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:

a)- Apoio à Primeira Infância, através de Creche, Infan-
tário e Jardim de Infância, incluindo as crianças e jovens 
em perigo;

b)- Apoio à Segunda Infância, através de Atividades de 
Tempos Livres (ATL) ou outras;

c)- Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;

d)- Apoio à família, à integração social e comunitária, e 
à resolução de problemas habitacionais da população;

e)- Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário, ou outras;

f)- Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
g)- Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;

h)- Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomea-
damente através da prestação de cuidados de medicina pre-
ventiva, curativa, de cuidados continuados e de reabilita-
ção e assistência medicamentosa;

i)- Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1– Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, o CPA/RF poderá exercer, de modo secundá-
rio, outras atividades de fins não lucrativos, de carácter 
cultural, educativo, recreativo, de assistência e de saúde.  

2– O CPA/RF pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1– O CPA/RF rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de “ Motu Proprio “ sobre o servi-

ço da caridade “ Intima Ecclesiae Natura ”, pela legislação 
particular e pelas leis civis aplicáveis.

2– A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades obedecerão às normas aplicáveis e a re-
gulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1– O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou 
a perspetiva cristã da vida que informa os presentes Esta-
tutos.

2– O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3– O Centro pode, na prossecução dos seus fins, unir-se 
a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam idên-
tica atividade, podendo constituir ou participar em uniões, 
federações ou confederações, com licença do Ordinário 
Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1– São órgãos gerentes do CPA/RF:
a)- A Direção;
b)- O Conselho Fiscal.
2– A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco e 
a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3– Com exceção do pároco, quando é presidente do 
Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem per-
manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos, a não ser em situação extraordinária devidamen-
te justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4– Compete ao Pároco do lugar onde se encontra se-
diado o Centro, depois de consultar o Conselho Pastoral e 
o Conselho para os Assuntos Económicos da Paróquia, a 
constituição da lista dos membros dos órgãos gerentes do 
Centro, a apresentar à aprovação e nomeação do Ordinário 
Diocesano, até 30 de novembro do ano em que termina o 
mandato ou logo que possível, quando vagarem todos os 
cargos.

5– Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6– Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7– O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.
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Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do CPA/RF podem ser remo-
vidos pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo 
justa causa e após audiência prévia do respetivo órgão e 
dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1– Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2– Compete ao Pároco, onde o Centro está sediado, in-
dicar ao Ordinário Diocesano os elementos que preencham 
as vagas para completar o mandato.

3– Se vagarem todos os cargos, por demissão ou por 
qualquer outra razão, será apresentada pelo Pároco ao 
Ordinário Diocesano a lista completa para os órgãos, em 
conformidade com o disposto no número 4 do Artigo 8º, 
iniciando-se novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1– Aos membros dos corpos gerentes não é permi-
tido o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do 
Centro.

2– A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido ce-
lebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico 
com o Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras 
para a instituição e tenha a decisão unânime e fundamen-
tada de aprovação dos restantes membros da Direção e o 
parecer favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e 
suas justificações devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

3– Os membros dos corpos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade do Centro, nem 
integrar corpos sociais de entidades conflituantes com ele 
ou de participadas dele.

4– Em princípio, também não poderão ser membros 
dos corpos gerentes do Centro os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5– Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1– O exercício de qualquer cargo nos corpos ge-
rentes é gratuito, mas pode justificar o pagamento de 
despesas deles derivados, com a aprovação escrita da 
Direção. 

2– Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Con-
selho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um 
dos membros da Direção pode ser remunerado dentro dos 
limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

1– Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito ou nos quais se-
jam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com quem 
vivam em condições análogas às dos cônjuges ou qualquer 
familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

2– Os fundamentos das deliberações sobre a aprova-
ção do conteúdo e celebração dos contratos referidos no 
número anterior devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1– Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2– Além dos motivos previstos na lei, os membros dos 
corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) - Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e 
a reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) - Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1– Os órgãos do CPA/RF são convocados pelos 
respetivos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da 
maioria dos seus titulares.

2– Os órgãos do CPA/RF só podem deliberar com a 
presença da maioria dos seus titulares.

3– Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4– As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5– É nulo o voto de um membro sobre assunto que di-
retamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, bem 
como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em con-
dições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em 
linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6– Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar 
com os membros dos órgãos sobre quaisquer assuntos re-
ferentes à atividade do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1– Serão sempre lavradas atas das reuniões de qualquer 
órgão do CPA/RF, assinadas obrigatoriamente por todos os 
membros presentes nessas reuniões.

2– O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.
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3– Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1– A Direção é constituída por um número ímpar de mem-
bros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, devendo 
haver sempre um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.

2– Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3– O Presidente da Direção pode ser o Pároco da área 
onde se encontra sediado o Centro ou quem ele indicar na 
lista a apresentar para aprovação e nomeação ao Ordinário 
Diocesano.

4– O Ordinário Diocesano pode, de motu próprio, dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5– Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1– Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a)- Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b)- Elaborar anualmente e submeter ao parecer do ór-

gão de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem 
como o orçamento e programa de ação para o ano seguinte 
e remeter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c)- Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d)- Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;

e)- Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f)- Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g)- Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h)- Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis;
i)- Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
j)- Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, lega-

dos e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano 
para as aceitar ou rejeitar;

k)- Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l)- Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

m)- Elaborar os regulamentos internos do Centro; 
n)- Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o)- Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p)- Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;
q)- Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;

r)- Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-
das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2– A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Centro, como o Di-
retor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1- Compete ao Presidente da Direção:
a)- Superintender na administração do Centro, orien-

tando e fiscalizando os respetivos serviços;
b)- Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c)- Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d)- Despachar os assuntos normais de expediente e ou-

tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes últi-
mos à confirmação da Direção na primeira reunião seguinte.

2– Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presidente 
no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas au-
sências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a)- Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b)- Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c)- Superintender nos serviços de secretaria;
d)- Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e)- Providenciar pela publicitação das informações ou 

suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a)- Receber e guardar os valores do Centro;
b)- Promover a escrituração de todos os livros de recei-

ta e de despesa;
c)- Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d)- Apresentar mensalmente à Direção o balancete em que 

se discriminarão as receitas e as despesas do mês anterior;
e)- Superintender nos serviços de contabilidade e te-

souraria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.
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Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1– Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2– Nas operações financeiras são obrigatórias as assinatu-
ras conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do Tesou-
reiro ou de quem for designado pela Direção para o substituir.

3- Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1- Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a)- Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b)- Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c)- Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d)- Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e)- Dar parecer quanto à aquisição, administração e 
alienação dos bens eclesiásticos do Centro.

2- Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1- O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do Centro que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Pároco, obtido o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2– O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 

de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3– O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4– Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Compete ao Diretor Executivo o acompanhamento da ges-
tão corrente do Centro, bem como cumprir, executar e mandar 
executar as deliberações da Direção, a quem deve obediência, 
com obrigação de participar nas reuniões da Direção para as 
quais for convidado, ainda que sem direito de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1– Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2– São bens do património do Centro:
a)- Os bens imóveis;
b)- Os bens móveis e os bens preciosos em razão da 

arte ou da história;
c)- As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3– Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4– Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro:
a)- Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b)- Os possíveis auxílios financeiros da comunidade 
paroquial ou de outrem;

c)- O produto das heranças, legados ou doações ins-
tituídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d)- Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e)- Receitas da perceção fiscal;
f)- Rendimentos de capitais;
g)- Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h)- Rendimentos de iniciativas de angariação de fun-
dos, promovidas pelo Centro ou por terceiros.
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Artigo 31º
(Da despesa)

1– As despesas do CPA/RF são de funcionamento e de 
investimento.

2– Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a)- As que resultam da execução dos presentes Estatutos;
b)- As que resultam do cumprimento de encargos da 

responsabilidade do Centro;
c)- As que assegurem a conservação e a reparação dos 

bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d)- As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e)- As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 

f)- As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3– Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a)- As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 

b)- As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1– A Direção só pode exercer atos de administração ex-
traordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2– São atos de administração extraordinária:
a)- A compra e venda de imóveis;
b)- O arrendamento de bens imóveis;
c)- A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d)- Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e)- A alienação de quaisquer objetos de culto;
f)- A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto 

é, de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)- A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3- Só com prévia autorização escrita Autoridade ecle-
siástica competente, a Direção pode alienar validamente:

a)- Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b)- Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal Por-
tuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiásticos.

4– São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1- Em consonância com a matriz eclesial do Centro, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.

2- Quantos participam da vida do Centro, nas suas di-
versas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3- Em ordem a proporcionar a desejável formação cris-
tã dos colaboradores, o Centro providenciará à realização 
de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1- O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, em 
conformidade com a legislação canónica universal e parti-
cular aplicável.

2- Em caso de extinção do Centro, passarão para a Pa-
róquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens mó-
veis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e os 
que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3- Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1- Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2- O Assistente Religioso tem o direito de estar presen-
te em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3- A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1- Além da natural envolvência e apoio da comunidade 
paroquial, pode ser criada uma Liga dos Amigos, constituí-
da por todas as pessoas que desejarem colaborar na pros-
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secução das atividades do Centro através de trabalho vo-
luntário ou outras formas de apoio, e que, como tal, sejam 
admitidas pela Direção.

2- Deverá ser, quanto possível, estimulada a admissão, 
na Liga de Amigos, dos familiares dos beneficiários e de 
outras pessoas que, pela sua formação ou competências, 
possam significar um enriquecimento para a vida do Centro.

3- A constituição, organização e funcionamento da Liga 
obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Direção.

4- Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos do 
Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a)- Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b)- Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emissão 
de instruções, ao direito de visita, à apresentação de contas e 
do balanço anual das suas atividades, à gestão dos seus bens 
com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina eclesiástica.

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1- Os presentes Estatutos revogam os anteriores e entram 
em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo Bispo 
diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos Servi-
ços da Segurança Social e no Registo das Pessoas Jurídicas 
Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.

2- Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3- Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 28 de Setembro 
de 2015 e Assembleia Geral de 30 de Setembro de 2015.

A  Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos 
do Centro Social Paroquial 
de Rio de Couros

Refª: CE2015A-043

O padre David Rodrigues Barreirinhas, pároco e presi-
dente do Centro Social Paroquial de Rio de Couros, com 
data de 15 de outubro de 2015, apresentou ao Bispo de 

Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro Social 
Paroquial, aprovados pela Direção em reunião de 13 de 
outubro do ano corrente, conforme a ata que nos foi apre-
sentada, solicitando a sua homologação. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica” aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa 
na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de um preâmbulo, 6 capítulos e 39 artigos 

e estão impressos em 20 páginas A4 rubricadas pelos mem-
bros da Direção e por mim. 

Leiria, 19 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS 

PREÂMBULO
O Centro Social-Paroquial de Rio de Couros, adiante 

designado C.S.P.R.C., é uma Instituição Particular de Soli-
dariedade Social, criada por iniciativa da Fábrica da Igreja 
Paroquial de Rio de Couros e ereta canonicamente por de-
creto do Bispo da Diocese de Leiria-Fátima, que aprovou 
os estatutos em doze de março de mil novecentos e noventa 
e três. O C.S.P.R.C. encontra-se registado no livro 5 das 
Fundações de Solidariedade Social sob o nº. 35/93 a fls. 27 
em vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e 
três, nos termos do nº.2 do artigo 13º., publicado no Diário 
da República nº.295 de vinte de dezembro de mil novecen-
tos e noventa e três.

O C.S.P.R.C. encontra-se situado na Praceta da Torre nº.1, 
freguesia de União de Freguesias de Rio de Couros e Casal 
dos Bernardos, concelho de Ourém, distrito de Santarém.

O C.S.P.R.C. foi oficialmente inaugurado em dez de 
novembro de dois mil e um com a presença de entidades 
oficiais (Bispo de Leiria-Fátima, Diretor da Segurança 
Social de Santarém, Presidente da Câmara Municipal de 
Ourém, Pároco de Rio de Couros e Presidente da Junta de 
Freguesia de Rio de Couros e respetivos Órgãos Diretivos 
da Instituição.

Em dez de outubro de dois mil e um foi celebrado o pri-
meiro acordo com o Centro Distrital da Segurança Social 
de Santarém para as valências de Centro Dia e Serviço de 
Apoio Domiciliário. Em um de janeiro de dois mil e cin-
co foi celebrado novo acordo de cooperação com o Centro 
Distrital de Segurança Social de Santarém para as valên-
cias de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário que 
está em vigor até à presente data:  vinte e cinco utentes 
para a Serviço de Apoio Domiciliário e  vinte utentes  para 
o Centro de Dia.

O C.S.P.R.C. tem como principal objetivo promover 
a proteção e o apoio ao Idoso, prestando um conjunto de 
serviços que contribuem para a manutenção no seu meio 
sócio familiar.

As diferentes alterações que se têm verificado na socie-
dade atual, sobretudo ao nível da composição e funções do 
grupo familiar, da solidariedade intergeracional e social, da 
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falta de investimento no envelhecimento por parte da so-
ciedade e da insuficiência de respostas adequadas ao con-
trolo das situações de dependência, permitem verificar que, 
um grande número de pessoas, nestas situações, encontram 
no Centro de Dia uma resposta que contribui para colmatar 
algumas das dificuldades com que elas próprias e mesmo o 
seu agregado familiar se debatem quotidianamente.

Desde mil novecentos e noventa e três que o C.S.P.R.C. 
tem vindo a crescer, procurando satisfazer as necessidades 
dos utentes, de forma responsável, perseguindo padrões de 
qualidade elevados e tendo como missão: Construir Futuro 
com a Comunidade.

Através do presente documento criam-se os Estatutos 
que, definem o funcionamento do Centro Social de Rio de 
Couros e que se rege pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Social Paroquial de Rio de Couros, dora-
vante designado por Centro, é uma pessoa jurídica canónica 
de natureza pública, sujeita em Direito Canónico de obri-
gações e de direitos consentâneos com a índole de instituto 
da Igreja Católica, para desempenhar o múnus indicado 
nos presentes Estatutos, em ordem ao bem público eclesial 
(cf CIC c. 116, §1), ereta canonicamente por decreto do 
Bispo da Diocese de Leiria - Fátima e sob sua vigilância e 
tutela, com Estatutos aprovados por esta autoridade ecle-
siástica (cf CIC cc. 113, § 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o Centro é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma pes-
soa coletiva religiosa reconhecida como Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 172-A/2014, 
artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), qualificada como 
Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja 
Católica, devidamente inscrita no competente registo das 
IPSS, sob o n.º35/93 do livro 5, que adota a forma de Centro 
Social Paroquial, sem prejuízo do espírito e disciplina 
religiosa que o informam, regendo-se pelas disposições do 
Estatuto das IPSS e demais normas aplicáveis, desde que 
no respeito pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou co-
missões de outras entidades, sem prejuízo da sua articulação 
programática com outras pessoas jurídicas canónicas e da 
sujeição à legislação canónica universal e particular, especi-
ficamente em matéria de vigilância do Ordinário Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro tem a sua sede em Praceta da Torre, nº 1, 
2435 - 530 Rio de Couros, freguesia de União de Fregue-
sias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos, município de 
Ourém, distrito de Santarém.

2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, em-
bora não exclusivamente, o território da Paróquia de Rio 
de Couros.

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do Centro Social como serviço da co-
munidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com res-
peito pela liberdade de consciência, formação cristã aos seus 
beneficiários, não permitindo atividades nem assumindo 
compromissos que se oponha aos princípios cristãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através da 
criação e manutenção de serviços e estruturas de apoio 
adequadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que  se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento  da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e  na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;
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Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:

a) Apoio às pessoas idosas, através de Centro de Dia e 
Apoio Domiciliário, ou outras;

b) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
c) Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;

d) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomea-
damente através da prestação de cuidados de medicina 
preventiva, curativa e de reabilitação e assistência medi-
camentosa;

e) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, o Centro poderá exercer, de modo secundário, 
outras atividades de fins não lucrativos, de carácter cultu-
ral, educativo, recreativo, de assistência e de saúde.

2 – O Centro pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades do Centro obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou 
a perspetiva cristã da vida que informa os presentes Esta-
tutos.

2 – O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – O Centro pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam 
idêntica atividade, podendo constituir ou participar em 
uniões, federações ou confederações, com licença do Or-
dinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco e 
a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do pároco, quando é presidente do 
Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem per-
manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos, a não ser em situação extraordinária devidamen-
te justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Pároco do lugar onde se encontra sediado 
o Centro, depois de consultar o Conselho Pastoral e o Conse-
lho para os Assuntos Económicos da Paróquia, a constituição 
da lista dos membros dos órgãos gerentes do Centro, a apre-
sentar à aprovação e nomeação do Ordinário Diocesano, até 
30 de novembro do ano em que termina o mandato ou logo 
que possível, quando vagaram todos os cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão do Centro 
e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco, onde o Centro está sediado, in-
dicar ao Ordinário Diocesano os elementos que preencham 
as vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou 
outra razão, será apresentada pelo Pároco ao Ordinário 
Diocesano a lista completa para os órgãos, em conformida-
de com o disposto no número 4 do Artigo 8º, iniciando-se 
novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro.
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2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro ou 
a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições aná-
logas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha reta ou 
até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido celebrar, direta 
ou indiretamente, qualquer negócio jurídico com o Centro, 
a não ser que daí advenham vantagens claras para a institui-
ção e tenha a decisão unânime e fundamentada de aprovação 
dos restantes membros da Direção e o parecer favorável do 
Conselho Fiscal. As deliberações e suas justificações devem 
constar das atas das reuniões dos respetivos corpos gerentes.

3 – Os membros dos corpos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade do Centro, nem 
integrar corpos sociais de entidades conflituantes com ele

ou de participadas dele.
4 – Em princípio, também não poderão ser membros 

dos corpos gerentes do Centro os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Con-
selho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um 
dos membros da Direção pode ser remunerado dentro dos 
limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos quais 
sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com 
quem vivam em condições análogas às dos cônjuges ou qual-
quer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar 
com os membros dos órgãos sobre quaisquer assuntos re-
ferentes à atividade do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de 
membros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, 
devendo haver sempre um Presidente, um Secretário e um 
Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco da área 
onde se encontra sediado o Centro ou quem ele indicar na 
lista a apresentar para aprovação e nomeação ao Ordinário 
Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode, de motu próprio, dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
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b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 
de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;

e) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

m) Elaborar os regulamentos internos do Centro e sub-
metê-los à apreciação do Ordinário Diocesano;

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;
q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuídas 

pelos presentes Estatutos e que decorram da lei aplicável, de-
signadamente da legislação canónica universal e particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação e 
administração para a prática de certos atos ou de certas cate-
gorias de atos em qualquer dos seus membros, ou constituir 
representantes para esse efeito, designadamente profissionais 
qualificados ao serviço do Centro, como o Diretor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e outros 

que careçam de solução urgente, sujeitando estes últimos à 
confirmação da Direção na primeira reunião seguinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação das informações ou 

suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em que 

se discriminarão as receitas e as despesas do mês anterior;
e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-

raria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do 
Tesoureiro ou de quem for designado pela Direção para o 
substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;
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b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do Centro que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Pároco, obtido o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da 
gestão corrente do Centro, bem como cumprir, executar e 
mandar executar as deliberações da Direção, a quem deve 
obediência, com obrigação de participar nas reuniões da 
Direção para as quais for convidado, ainda que sem direito 
de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro:
a) Os bens imóveis;

b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 
ou da história;

c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-
votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade do Centro;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.
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Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita Autoridade ecle-
siástica competente, a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiás-
ticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do Centro, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.

2 – Quantos participam da vida do Centro, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o Centro providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para a 
Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e 
os que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comuni-
dade paroquial, pode ser criada uma Liga dos Amigos, 
constituída por todas as pessoas que desejarem colaborar 
na prossecução das atividades do Centro através de traba-
lho voluntário ou outras formas de apoio, e que, como tal, 
sejam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admis-
são, na Liga de Amigos, dos familiares dos beneficiários e 
de outras pessoas que, pela sua formação ou competências, 
possam significar um enriquecimento para a vida do Centro.

3 – A constituição, organização e funcionamento da Liga 
obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Direção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos do 
Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
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Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emis-
são de instruções, ao direito de visita, à apresentação de 
contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão dos 
seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina 
eclesiástica.

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas Jurí-
dicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 13 de Outubro de 
2015 (ata n.º 179).

A Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos 
do Centro Paroquial de Assistência 
da Freguesia do Juncal

Refª: CE2015A-044

O padre Sérgio Jorge Lopes Fernandes, pároco e presi-
dente do Centro Paroquial de Assistência da Freguesia do 
Juncal, com data de 16 de outubro de 2015, apresentou ao 
Bispo de Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro 
Paroquial, aprovados pela Direção, na sua reunião de 15 
de outubro do ano corrente, e pela Assembleia Geral do 
Centro Paroquial de Assistência da Freguesia do Juncal, 
em 18 de julho de 2015, cujas atas nos foram presentes, 
solicitando a sua homologação.

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica” aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa 
na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de um preâmbulo,  6 capítulos e 39 artigos 

e estão impresso em 15 páginas rubricadas pelos membros 
da Direção e por mim. São assinados dois exemplares: um 
para a instituição e outro para o arquivo da secretaria epis-
copal.

O presente despacho substitui o que fora emitido em 15 
de julho último, já que não pôde ser legalmente admissível 
o novo nome que a instituição pretendia adotar.

Leiria, 19 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
Como nasceu e foi crescendo o Centro Paroquial de As-

sistência da Freguesia do Juncal
Conforme relato no Livro “entre gerações – os 50 

anos do Centro Paroquial e as tradições do Juncal”, foi em 
Novembro de 1932 que se reuniu um pequeno grupo de 
senhoras e jovens, que, com o apoio do Reverendo Padre 
Benevenuto de Oliveira Dias, levado pelo desejo da po-
pulação do Juncal tivesse uma assistência sócio-caritativa 
que melhorasse a sua condição de vida, fundaram uma obra 
social, de inspiração cristã, assente nos valores da caridade 
e da educação, que se destinava à formação religiosa, cívi-
ca e doméstica das raparigas. Seria o início do Patronato. 

Em 1935, inaugurado o Salão Paroquial, pelo Bispo D. 
José Alves Correia da Silva, em 15 de Setembro, aquele  
serviço passaria a ser realizado neste novo espaço, e con-
tava com cerca de 70 alunas. Desde o início e até 1978, o 
Patronato do Juncal sob o patrocínio de Nossa Senhora de 
Fátima foi escola de valores e mestria para 426 mulheres 
da freguesia do Juncal.

Entretanto, no mesmo ambiente e local, surgiu em 1954, 
a sopa dos pobres, atividade que consistia na distribuição de 
alimentação às pessoas mais carenciadas da freguesia. 

No sentido de responder às necessidades da comunida-
de e das famílias, começou em 1958 a funcionar no Salão 
um serviço regular de apoio às crianças, com vista ao seu 
bem estar integral e ao apoio às famílias.

Em 21 de Setembro de 1961 foram publicados no Diá-
rio do Governo 221, 3ª série, os estatutos do Centro Paro-
quial de Assistência da Freguesia do Juncal, que passava 
agora a afirmar-se e a ter uma identidade própria, desvincu-
lando-se progressivamente da Fábrica da Igreja do Juncal, 
sua génese e incubadora.

A par da atividade de apoio à infância, o Centro ia de-
senvolvendo uma crescente intervenção social e comunitá-
ria na Freguesia, em situações de carência e necessidades 
materiais e de saúde. 

Em 1973 tiveram início as obras para construção do Cen-
tro Infantil, que contaram com o apoio e envolvimento de 
toda a Comunidade. Em setembro de 1976, o Centro infantil 
foi formalmente inaugurado, com capacidade para acolher 
120 crianças, distribuídas por creche, pré-escolar e Atl.

Ao longo dos anos o Centro Social tem vindo a alargar 
e diversificar a sua intervenção, tendo  sempre como prin-
cipal objetivo o apoio social junto da infância, família e 
comunidade, através de respostas sociais e atividades que 
promovam o bem estar e o desenvolvimento humano, so-
cial e local.

De acordo com a Conferencia Episcopal, e segundo as 
normas da Concordata, apresentamos as regras que irão 
continuar a orientar-nos no crescimento desta Instituição.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Paroquial de Assistência da Freguesia do 
Juncal é uma pessoa jurídica canónica de natureza pública, 
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sujeita em Direito Canónico de obrigações e de direitos con-
sentâneos com a índole de instituto da Igreja Católica, para 
desempenhar o múnus indicado nos presentes Estatutos, em 
ordem ao bem público eclesial (cf CIC c. 116, §1), ereta ca-
nonicamente por decreto do Bispo da Diocese de Leiria e 
sob sua vigilância e tutela, com Estatutos aprovados por esta 
autoridade eclesiástica (cf CIC cc. 113, § 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o Centro é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma pes-
soa coletiva religiosa reconhecida como Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 172-A/2014, 
artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), qualificada como 
Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja Católica, 
devidamente inscrita no competente registo das IPSS, sob 
o n.º 2/82, de 25/01/1982 que adota a forma de Centro 
Social Paroquial, sem prejuízo do espírito e disciplina 
religiosa que o informam, regendo-se pelas disposições do 
Estatuto das IPSS e demais normas aplicáveis, desde que 
no respeito pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou co-
missões de outras entidades, sem prejuízo da sua articulação 
programática com outras pessoas jurídicas canónicas e da 
sujeição à legislação canónica universal e particular, especi-
ficamente em matéria de vigilância do Ordinário Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro tem a sua sede em Rua dos Olivais, nº 14, 
freguesia de Juncal,  município de Porto de Mós.

2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, em-
bora não exclusivamente, o território da Paróquia de S. 
Miguel do Juncal. 

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 

da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do Centro Social como serviço da 
comunidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com 
respeito pela liberdade de consciência, formação cristã aos 
seus beneficiários, não permitindo atividades nem assu-
mindo compromissos que se oponha aos princípios cris-
tãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através cria-
ção e manutenção de serviços e estruturas de apoio ade-
quadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que  se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento  da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e  na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:

a) Apoio à Primeira Infância, através de Creche, Infan-
tário e Jardim de Infância, incluindo as crianças e jovens 
em perigo;

b) Apoio à Segunda Infância, através de Atividades de 
Tempos Livres (ATL) ou outras;

c) Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;

d) Apoio à família, à integração social e comunitária, e 
à resolução de problemas habitacionais da população;

e) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário, ou outras;

f) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
g) Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;
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h) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomea-
damente através da prestação de cuidados de medicina 
preventiva, curativa, de cuidados continuados e de reabili-
tação e assistência medicamentosa;

i) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, o Centro poderá exercer, de modo secundário, 
outras atividades de fins não lucrativos, de carácter cultu-
ral, educativo, recreativo, de assistência e de saúde. 

2 – O Centro pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades do Centro obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou a 
perspetiva cristã da vida que informa os presentes Estatutos.

2 – O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – O Centro pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam 
idêntica atividade, podendo constituir ou participar em 
uniões, federações ou confederações, com licença do Or-
dinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.

2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-
tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco e 
a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do pároco, quando é presidente do 
Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem per-
manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos, a não ser em situação extraordinária devidamen-
te justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Pároco do lugar onde se encontra se-
diado o Centro, depois de consultar o Conselho Pastoral e 
o Conselho para os Assuntos Económicos da Paróquia, a 
constituição da lista dos membros dos órgãos gerentes do 
Centro, a apresentar à aprovação e nomeação do Ordinário 
Diocesano, até 30 de novembro do ano em que termina o 
mandato ou logo que possível, quando vagaram todos os 
cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão do Centro 
e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco, onde o Centro está sediado, in-
dicar ao Ordinário Diocesano os elementos que preencham 
as vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou 
outra razão, será apresentada pelo Pároco ao Ordinário 
Diocesano a lista completa para os órgãos, em conformida-
de com o disposto no número 4 do Artigo 8º, iniciando-se 
novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido ce-
lebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico 
com o Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras 
para a instituição e tenha a decisão unânime e fundamen-
tada de aprovação dos restantes membros da Direção e o 
parecer favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e 
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suas justificações devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

3 – Os membros dos corpos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade do Centro, nem 
integrar corpos sociais de entidades conflituantes com ele 
ou de participadas dele.

4 – Em princípio, também não poderão ser membros 
dos corpos gerentes do Centro os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Con-
selho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um 
dos membros da Direção pode ser remunerado dentro dos 
limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

Os membros dos corpos gerentes não podem votar em as-
suntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos quais se-
jam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com quem 
vivam em condições análogas às dos cônjuges ou qualquer 
familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 

respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar 
com os membros dos órgãos sobre quaisquer assuntos re-
ferentes à atividade do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de mem-
bros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, devendo 
haver sempre um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco da área 
onde se encontra sediado o Centro ou quem ele indicar na 
lista a apresentar para aprovação e nomeação ao Ordinário 
Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode, de motu próprio, dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;



| LEIRIA-FÁTIMA | Ano XXIII | N.º 55 | 31 Dezembro 2015 |    193

e) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

m) Elaborar os regulamentos internos do Centro e sub-
metê-los à apreciação do Ordinário Diocesano;

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;
q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-

das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Centro, como o Di-
retor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e outros 

que careçam de solução urgente, sujeitando estes últimos à 
confirmação da Direção na primeira reunião seguinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;

e) Providenciar pela publicitação das informações ou 
suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 

que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assinatu-
ras conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do Tesou-
reiro ou de quem for designado pela Direção para o substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;
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e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do Centro que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Pároco, obtido o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da gestão 
corrente do Centro, bem como cumprir, executar e mandar 
executar as deliberações da Direção, a quem deve obediên-
cia, com obrigação de participar nas reuniões da Direção 
para as quais for convidado, ainda que sem direito de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade do Centro;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.
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Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita Autoridade ecle-
siástica competente, a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal Por-
tuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiásticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do Centro, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.

2 – Quantos participam da vida do Centro, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o Centro providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para a 
Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e 
os que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comuni-
dade paroquial, pode ser criada uma Liga dos Amigos, 
constituída por todas as pessoas que desejarem colaborar 
na prossecução das atividades do Centro através de traba-
lho voluntário ou outras formas de apoio, e que, como tal, 
sejam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admis-
são, na Liga de Amigos, dos familiares dos beneficiários e 
de outras pessoas que, pela sua formação ou competências, 
possam significar um enriquecimento para a vida do Centro.

3 – A constituição, organização e funcionamento da Liga 
obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Direção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos do 
Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emissão 
de instruções, ao direito de visita, à apresentação de contas e 
do balanço anual das suas atividades, à gestão dos seus bens 
com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina eclesiástica.

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
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Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas Jurí-
dicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 15 de Outubro 
de 2015. 

A Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos 
do Centro Social Paroquial 
São João Baptista de Espite

Refª: CE2015A-045
O padre Rogério de Assunção Dovala Chitapa, pároco 

e presidente do Centro Social Paroquial São João Baptista 
de Espite, com data de 15 de outubro de 2015, apresentou 
ao Bispo de Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro 
Social Paroquial, aprovados pela Direção em reunião de 24 
de setembro do ano corrente,  solicitando a sua homologação.

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a 
legislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-mo-
delo dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos 
da Igreja Católica” aprovados pela Conferência Episcopal 
Portuguesa na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril 
de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que estão assinados pelos membros da Direção e do 

Conselho Fiscal e constam de um preâmbulo,  6 capítulos 
e 39 artigos e estão impressos em 22 páginas A4 rubricadas 
por mim. São assinados três exemplares, sendo dois para a 
instituição e outro para o arquivo da secretaria episcopal.

Leiria, 20 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
Chamado, inicialmente, “Lar Paroquial de Terceira 

Idade”, constituía uma velha aspiração das gentes da fre-
guesia de Espite.

Até aos anos de 1981, a ideia de “Uma casa, um Lar,” 
onde os idosos pudessem sentir-se menos sós, desenvolven-
do contactos com outras pessoas, sentindo-se acarinhados 
e onde tivessem apoio na realização das suas atividades 
quotidianas…” começou a ganhar corpo com a formação 
duma Comissão de inspiração cristã.

Não sendo possível a construção de instalações de raiz, 
o Lar inicialmente foi instalado numa casa da paróquia, em 
frente à escola primária, sendo a esta habitação acrescen-

tada a casa do Sr. Luís “d’Avó”, que foi doada em troca do 
seu internamento em valência de Lar. Desde este dia, do 
ano de 1982, o “Lar” iniciou oficialmente o seu funciona-
mento com a ocupação de quatro utentes.

No primeiro trimestre de 1989, foi apresentado pela 
Comissão do Lar, presidida pelo então pároco, Reverendo 
Pe. Manuel Simões Bento, o projeto do futuro Lar a cons-
truir de raiz, para o qual foi pedido a colaboração de todos 
os paroquianos, a fim de se concretizar este projeto. Nesta 
altura já albergava doze utentes, que tiveram de abandonar 
as instalações provisórias, para se dar início às obras, sen-
do transferidos então para a escola “velha”, onde permane-
ceram até à sua conclusão. 

Chegou, finalmente, o dia pelo qual todos ambiciona-
vam: a inauguração do Lar de Terceira Idade. Era sexta-
feira, 3 de Março de 1995.

Inicialmente construído para acolher quinze utentes em 
valência de lar, rapidamente foi esgotada a sua capacidade. 
Neste sentido, para colmatar esta falha, a direção deliberou 
por unanimidade, proceder à ampliação das instalações 
existentes, a fim de se proporcionar melhores condições 
aos utentes e incrementar a capacidade de resposta na 
valência de Lar. A obra foi iniciada no dia 11/6/2015 e está 
em construção.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1. O Centro Social Paroquial S. João Baptista da Paró-
quia de Espite é uma pessoa jurídica canónica de natureza 
pública, sujeita em Direito Canónico de obrigações e de di-
reitos consentâneos com a índole de instituto da Igreja Ca-
tólica, para desempenhar o múnus indicado nos presentes 
Estatutos, em ordem ao bem público eclesial, ereta canoni-
camente por decreto do Bispo da Diocese de Leiria-Fátima 
e sob sua vigilância e tutela, com Estatutos aprovados por 
esta autoridade eclesiástica.

2. Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o Centro é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004. 

3. Segundo o Direito Português, o Centro é uma pessoa 
coletiva religiosa reconhecida como Instituição Particular 
de Solidariedade Social (Decreto-Lei 172-A/2014, artº2 
alínea d); 40º-43ºe 45º-49º), qualificada como Institutos 
de Organizações ou Instituições da Igreja Católica, devi-
damente inscrita no competente registo das IPSS, sob o n.º 
80/89 de 4 Maio 1989, que adota a forma de Centro Social 
Paroquial, sem prejuízo do espírito e disciplina religiosa 
que o informam, regendo-se pelas disposições do Estatuto 
das IPSS e demais normas aplicáveis, desde que no respei-
to pelas disposições da Concordata de 2004. 
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4. O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário do 
lugar.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1. O Centro tem a sua sede em Rua da Escola nº139, 
lugar de Cimo da Igreja, freguesia de Espite, município de 
Ourém.

2. O Centro tem por âmbito de ação prioritária, embora 
não exclusivamente, o território da paróquia de Espite. 

3. O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas. 

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1. O Centro prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres. 

2. O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá orien-
tar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social da 
Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princípios 
inspiradores e objetivos: 

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade; 

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos; 

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social; 

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização; 

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade social como fator decisivo de trabalho co-
mum, tendente à valorização integral dos indivíduos, das 
famílias e demais agrupamentos da comunidade paroquial; 

f) A compreensão do Centro Social como serviço da 
comunidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com 
respeito pela liberdade de consciência, formação cris-
tã aos seus beneficiários, não permitindo atividades nem 
assumindo compromissos que se oponham aos princípios 
cristãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através da 
criação e manutenção de serviços e estruturas de apoio 
adequadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

1. Os fins e objetivos referidos no artigo anterior con-
cretizam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e 
comunidade, nomeadamente:

a. Apoio à Primeira Infância, através do Prolongamento 
de Horário incluindo as crianças e jovens em perigo;

b. Apoio à Segunda Infância, através de Atividades de 
Tempos Livres (ATL) ou outras;

c. Apoio à juventude e jovens em perigo, facultan-
do-lhes a possibilidade de participarem em atividades de 
voluntariado.

d.  Apoio à família, à integração social e comunitária e 
à resolução de problemas pobreza da população;

e. Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Serviço Apoio Domiciliário, Cantina Social ou 
outras;

f. Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade em 
regime temporário;

g. Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 
doença, velhice e invalidez, bem como em todas as situa-
ções de falta ou diminuição de meios de subsistência; 

h. Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomea-
damente através da prestação de cuidados de medicina 
preventiva, curativa, de reabilitação e assistência medica-
mentosa;

i. Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1. Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, o Centro poderá exercer, de modo 
secundário, outras atividades de fins não lucrativos, de ca-
rácter cultural, educativo, recreativo, de assistência e de 
saúde.

2. O Centro pode ainda desenvolver atividades de na-
tureza instrumental relativamente aos seus fins não lucra-
tivos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1. O Centro rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.
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2. Os presentes Estatutos carecem de aprovação do Bis-
po diocesano, o mesmo sucedendo com a sua revisão ou 
alteração, que só poderão ser propostas pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1. O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou 
a perspetiva cristã da vida que informa os presentes Esta-
tutos.

2. O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3. O Centro pode, na prossecução dos seus fins, unir-se 
a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam idên-
tica atividade, podendo constituir ou participar em uniões, 
federações ou confederações, com licença do Ordinário 
Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1. São órgãos gerentes do Centro:
a. A Direção;
b. O Conselho Fiscal.
2. A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco e 
a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3. Com exceção do pároco, quando é presidente do 
Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem 
permanecer em qualquer deles por mais de três manda-
tos consecutivos, a não ser em situação extraordinária 
devidamente justificada e com aprovação do Ordinário 
Diocesano.

4. Compete ao Pároco do lugar onde se encontra se-
diado o Centro, depois de consultar o Conselho Pastoral e 
o Conselho para os Assuntos Económicos da Paróquia, a 
constituição da lista dos membros dos órgãos gerentes do 
Centro, a apresentar à aprovação e nomeação do Ordinário 
Diocesano, até 30 de novembro do ano em que termina o 
mandato ou logo que possível, quando vagaram todos os 
cargos.

5. Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6. Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7. O mandato inicia-se com a tomada de posse e termi-
na no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titula-
res.

Artigo 9.º
(Remoção)

1. Os titulares dos órgãos do Centro podem ser remo-
vidos pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo 
justa causa e após audiência prévia do respetivo órgão do 
Centro e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1. Em caso de vacatura da maioria dos membros 
providos para cada órgão, deve proceder-se ao preen-
chimento das vagas verificadas no prazo máximo de um 
mês.

2. Compete ao Pároco, onde o Centro está sediado, in-
dicar ao Ordinário Diocesano os elementos que preencham 
as vagas para completar o mandato. 

3. Se vagarem todos os cargos, por demissão ou por 
qualquer outra razão, será apresentada pelo Pároco ao 
Ordinário Diocesano a lista completa para os órgãos, em 
conformidade com o disposto no número 4 do Artigo 8º, 
iniciando-se novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1. Aos membros dos corpos gerentes não é permi-
tido o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do 
Centro.

2. A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro ou 
a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições aná-
logas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha reta 
ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido celebrar, 
direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico com o 
Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras para 
a instituição e tenha a decisão unânime e fundamentada de 
aprovação dos restantes membros da Direção e o parecer 
favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e suas jus-
tificações devem constar das atas das reuniões dos respeti-
vos corpos gerentes.

3. Os membros dos corpos gerentes não podem exercer 
atividade conflituante com a atividade do Centro, nem in-
tegrar corpos sociais de entidades conflituantes com ele ou 
de participadas dele.

4. Em princípio, também não poderão ser membros dos 
corpos gerentes do Centro os dirigentes político-partidá-
rios e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5. Se for conveniente, por motivos justificados, com o 
parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1. O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2. Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Con-
selho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um 
dos membros da Direção pode ser remunerado dentro dos 
limites da lei.
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Artigo 13.º
(Impedimentos)

1. Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito ou nos quais 
sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com 
quem vivam em união canonicamente irregular ou qualquer 
familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral. 

2. Os fundamentos das deliberações sobre a aprovação 
do conteúdo e celebração dos contratos referidos no núme-
ro anterior devem constar das atas das reuniões dos respe-
tivos corpos gerentes.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1. Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato. 

2. Além dos motivos previstos na lei, os membros dos 
corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando: 

a. Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na  ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes; 

b. Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1. Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2. Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3. Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, as 
deliberações são tomadas por maioria de votos dos titulares 
presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direito a 
voto de desempate. 

4. As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5.  É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6. Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar 
com os membros dos órgãos sobre quaisquer assuntos re-
ferentes à atividade do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1. Serão sempre lavradas atas das reuniões de qualquer 
órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por todos os 
membros presentes nessas reuniões.

2. O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3. Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conserva-
ção e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1. A Direção é constituída por um número ímpar de mem-
bros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, devendo 
haver sempre um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.

2. Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção. 

3. O Presidente da Direção pode ser o Pároco da área 
onde se encontra sediado o Centro ou quem ele indicar na 
lista a apresentar para aprovação e nomeação ao Ordinário 
Diocesano.

4. Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1. Compete à Direção gerir a instituição e representá-la, 
incumbindo-lhe, designadamente: 

a. Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários; 
b. Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano; 

c. Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei; 

d. Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;

e. Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f. Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g. Gerir o património do Centro, nos termos da lei; 
h. Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis; 
i. Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens e 

valores do Centro;
j. Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k. Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l. Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

m. Elaborar os regulamentos internos do Centro; 
n. Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos; 
o. Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p. Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano; 
q. Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições; 
r. Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-

das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
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cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular. 

2. A Direção pode delegar poderes de representação e 
administração para a prática de certos atos ou de certas ca-
tegorias de atos em qualquer dos seus membros, ou consti-
tuir representantes para esse efeito, designadamente profis-
sionais qualificados ao serviço do Centro, como o Diretor 
Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1. Compete ao Presidente da Direção: 
a. Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços; 
b. Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos; 
c. Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção; 
d. Despachar os assuntos normais de expediente e ou-

tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Direção na primeira reunião se-
guinte. 

2. Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presidente 
no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas au-
sências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

1. Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, 
se necessário: 

a. Lavrar as atas das reuniões da Direção; 
b. Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados; 

c. Superintender nos serviços de secretaria; 
d. Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos; 
e. Providenciar pela publicitação no “site” do Centro 

das informações ou suportes das contas do exercício, bem 
como das súmulas do programa e relatório de atividades e 
do orçamento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

1. Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, 
se necessário: 

a. Receber e guardar os valores do Centro; 
b. Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa; 
c. Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente; 
d. Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 

que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior; 

e. Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1. Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes as 
assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2. Nas operações financeiras são obrigatórias as assinatu-
ras conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do Tesou-
reiro ou de quem for designado pela Direção para o substituir.

3. Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1. Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a. Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b. Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c. Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d. Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e. Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro. 

2. Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1. O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do Centro que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Pároco, obtido o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2. O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
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de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3. O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4. Se o exercício do cargo não for a título de voluntariado, 
a remuneração do Diretor Executivo será estabelecida pela 
Direção, tendo em conta as capacidades financeiras da ins-
tituição, a qualificação profissional e o horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da gestão 
corrente do Centro, bem como cumprir, executar e mandar 
executar as deliberações da Direção, a quem deve obediên-
cia, com obrigação de participar nas reuniões da Direção 
para as quais for convidado, ainda que sem direito de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1. Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus. 

2. São bens do património do Centro:
a. Os bens imóveis; 
b. Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história; 
c. As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados. 

d. Os fundos pecuniários serão depositados quanto pos-
sível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia de 
rendimento e segurança. 

e. Dados os fins e natureza da instituição, todos os bens 
temporais que se encontrem na propriedade ou titularidade 
do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a fins 
especificamente religiosos, ainda que provisoriamente se-
jam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

1. Constituem receitas do Centro:
a. Os rendimentos dos serviços e a comparticipação dos 

beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus familia-
res; 

b. Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem; 

c. O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário do 
lugar; 

d. Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares; 

e. Receitas da perceção fiscal; 
f. Rendimentos de capitais; 
g. Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal; 

h. Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

Artigo 31.º
(Da despesa)

1. As despesas do Centro Social Paroquial S. João 
Baptista de Espite são de funcionamento e de investimento.

2. Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a. As que resultam da execução dos presentes estatutos;
b. As que resultam do cumprimento de encargos da res-

ponsabilidade do Centro;
c. As que assegurem a conservação e a reparação dos 

bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais;

d. As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços;

e. As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado;

f. As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3. Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento:

a. As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes.

b. As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1. A Direção só pode exercer atos de administração ex-
traordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2. São atos de administração extraordinária:
a. A compra e venda de imóveis;
b. O arrendamento de bens imóveis;
c. A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d. Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e. A alienação de quaisquer objetos de culto;
f. A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g. A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3. Só com prévia autorização escrita da autoridade ecle-
siástica competente, a Direção pode alienar validamente:

a. Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;
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b. Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiás-
ticos.

4. São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1. Em consonância com a matriz eclesial do Centro, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.

2. Quantos participam da vida do Centro, nas suas di-
versas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3. Em ordem a proporcionar a desejável formação cris-
tã dos colaboradores, o Centro providenciará a realização 
de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1. O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, em 
conformidade com a legislação canónica universal e parti-
cular aplicável. 

2. Em caso de extinção do Centro, passarão para a Pa-
róquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens mó-
veis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e os 
que lhe forem deixados ou doados com essa condição. 

3. Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro Social paroquial S. João Baptista, indicada pelo Or-
dinário Diocesano, de harmonia com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1. A identidade católica do Centro e o seu objeto podem 
requerer um ou mais Assistentes Religiosos. 

2. São funções do Assistente Religioso promover a vida 
espiritual dos titulares dos órgãos, dos trabalhadores e dos 
beneficiários, no respeito pela liberdade de consciência de 
cada um.

3. Constituem ainda funções do Assistente Religioso 
garantir o culto divino nas suas diversas manifestações e 
a administração dos sacramentos e sacramentais aos mem-
bros da comunidade, que integra o âmbito de atividade do 
Centro e os seus familiares. 

4. O Assistente Religioso é normalmente o Pároco da 
sede do Centro, podendo fazer-se substituir por algum sa-
cerdote, sob a sua responsabilidade ou apresentar outro 
sacerdote ao Bispo diocesano, para que seja nomeado em 
sua vez. 

5. A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
1. Além da natural envolvência e apoio da comunidade 

paroquial, pode ser criada uma Liga de Amigos, constituí-
da por todas as pessoas que desejarem colaborar na pros-
secução das atividades do Centro através de trabalho vo-
luntário ou outras formas de apoio, e que, como tal, sejam 
admitidas pela Direção.

2. Deverá ser, quanto possível, estimulada a admissão, 
na Liga de Amigos, dos familiares dos beneficiários e de 
outras pessoas que, pela sua formação ou competências, 
possam significar um enriquecimento para a vida do Cen-
tro.

3. A constituição, organização e funcionamento da Liga 
obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Direção.

4. Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos do 
Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a. Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b. Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emis-
são de instruções, ao direito de visita, à apresentação de 
contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão dos 
seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina 
eclesiástica. 

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1. Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas 
Jurídicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Co-
letivas. 

2. Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo diocesano. 

3. Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano. 

Aprovados em reunião de Direção de 24 de Setembro 
de 2015. 

A Direção,
(Assinaturas)
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Homologação dos Estatutos 
do Centro Social Paroquial 
de Vieira de Leiria

Refª: CE2015A-046

O padre Miguel Azevedo Santiago Sottomayor, pároco 
e presidente do Centro Social Paroquial de Vieira de Leiria, 
com data de 19 de outubro de 2015, apresentou ao Bispo 
de Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro Social 
Paroquial, aprovados pela Direção em reunião de 16 de 
outubro do ano corrente,  solicitando a sua homologação. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a 
legislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-mo-
delo dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos 
da Igreja Católica” aprovados pela Conferência Episcopal 
Portuguesa na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril 
de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que estão assinados pelos membros da Direção e cons-

tam de um preâmbulo,  6 capítulos e 39 artigos e estão 
impressos em 10 folhas A4 rubricadas pelo presidente da 
Direção e por mim. São assinados três exemplares, sendo 
dois para a instituição e outro para o arquivo da secretaria 
episcopal.

Leiria, 23 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
O Centro Social Paroquial de Vieira de Leiria, Institui-

ção Particular de Solidariedade Social (IPSS), foi criado a 
06 de novembro de 1987 pela Fábrica da Igreja de Vieira 
de Leiria, sendo uma entidade sem fins lucrativos, reconhe-
cida como pessoa coletiva de utilidade pública.

Aquando da sua criação, funcionou em instalações da 
igreja paroquial com a valência de Centro de Convívio, até 
que, quatro anos depois, se iniciou a construção do edifício-
sede da instituição, com capacidade para diferentes valências.

Em junho de 1994, já nas novas instalações abriu a va-
lência de Centro de Dia e, seis meses depois, a de Lar, com 
15 utentes. No ano seguinte, completou o leque de ofertas 
com o início da prestação do Serviço de Apoio Domiciliário.

Com qualidade e prestígio reconhecidos na comunida-
de local, a instituição presta um serviço de inegável im-
portância, empregando 30 funcionários e servindo cerca de 
uma centena de utentes.

Sempre atenta às necessidades dos idosos que tem a seu 
cargo, disponibiliza serviços médicos, de enfermagem, a 
que juntam, noutra dimensão, as aulas de ginástica e múlti-
plas atividades lúdicas.

O voluntariado é, também, uma dimensão relevante na 
instituição, com particular incidência nas áreas da estética, 
cabeleireiro ou saúde mental.

O acompanhamento espiritual, com a celebração da euca-
ristia em dias específicos e a recitação do terço, acompanhada 
por voluntárias, marca, também, o quotidiano da instituição.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Social Paroquial de Vieira de Leiria, é 
uma pessoa jurídica canónica de natureza pública, sujeita 
em Direito Canónico de obrigações e de direitos consen-
tâneos com a índole de Instituto da Igreja Católica, para 
desempenhar o múnus indicado nos presentes Estatutos, 
em ordem ao bem público eclesial (cf CIC c. 116, §1), 
ereta canonicamente por decreto do Bispo da Diocese de 
Leiria-Fátima e sob sua vigilância e tutela, com Estatutos 
aprovados por esta autoridade eclesiástica (cf CIC cc. 113, 
§ 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o Centro é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma pes-
soa coletiva religiosa reconhecida como Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 172-A/2014, 
artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), qualificada como 
Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja 
Católica, devidamente inscrita no competente registo das 
IPSS, sob o n.º 84/88, a fl. 194 vº do livro nº 3 das fundações 
de solidariedade social, que adota a forma de Centro Social 
Paroquial, sem prejuízo do espírito e disciplina religiosa 
que o informam, regendo-se pelas disposições do Estatuto 
das IPSS e demais normas aplicáveis, desde que no respeito 
pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro tem a sua sede no Largo da República, 
s/n, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho de Marinha 
Grande.

2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, embo-
ra não exclusivamente, o território da Paróquia de Vieira 
de Leiria. 

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.
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Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do Centro Social como serviço da 
comunidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com 
respeito pela liberdade de consciência, formação cristã aos 
seus beneficiários, não permitindo atividades nem assumin-
do compromissos que se oponha aos princípios cristãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através da 
criação e manutenção de serviços e estruturas de apoio 
adequadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja.

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:

a) Apoio à Primeira Infância, através das respostas so-
ciais de Creche, Infantário e Jardim de Infância, incluindo 
as crianças e jovens em perigo;

b) Apoio à Segunda Infância, através da resposta social 
de Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) ou outras;

c) Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;

d) Apoio à família, à integração social e comunitária, e 
à resolução de problemas habitacionais através do Serviço 
Social;

e) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Serviço de Apoio Domiciliário, ou outras;

f) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
g) Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;

h) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomea-
damente através da prestação de cuidados de medicina 
preventiva, curativa, de cuidados continuados e de reabili-
tação e assistência medicamentosa;

i) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os 
meios disponíveis o permitam, obtida a licença do Or-
dinário Diocesano, o Centro poderá exercer, de modo 
secundário, outras atividades de fins não lucrativos, de 
carácter cultural, educativo, recreativo, de assistência e 
de saúde.

2 – O Centro pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de motu proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades do Centro obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a Paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou 
a perspetiva cristã da vida que informa os presentes Esta-
tutos.

2 – O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – O Centro poderá, na prossecução dos seus fins, 
unir-se a uma ou mais instituições congéneres, que exer-
çam idêntica atividade, podendo constituir ou participar 
em uniões, federações ou confederações, com licença do 
Ordinário Diocesano.
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CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco e 
a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do pároco, quando é presidente do 
Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem per-
manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos, a não ser em situação extraordinária devidamen-
te justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Pároco da Paróquia de Vieira de Leiria, 
depois de consultar o Conselho Pastoral e o Conselho para 
os Assuntos Económicos da Paróquia, a constituição da lis-
ta dos membros dos órgãos gerentes do Centro, a apresen-
tar à aprovação e nomeação do Ordinário Diocesano, até 
30 de novembro do ano em que termina o mandato ou logo 
que possível, quando vagaram todos os cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

8 – Não é órgão gerente do Centro o Diretor Executivo, 
que constitui um cargo facultativo que pode ser instituído 
pela Direção, que procede também à nomeação do respe-
tivo titular, uma vez obtido parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Ordinário Diocesano.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão do Centro 
e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco da Paróquia de Vieira de Leiria, 
indicar ao Ordinário Diocesano os elementos que preen-
cham as vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou 
outra razão, será apresentada pelo Pároco ao Ordinário 
Diocesano a lista completa para os órgãos, em conformida-
de com o disposto no número 4 do Artigo 8º, iniciando-se 

novo mandato o qual durará até ao termo do ano civil em 
que se cumpram os quatro anos estatutários.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido ce-
lebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico 
com o Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras 
para a instituição e tenha a decisão unânime e fundamen-
tada de aprovação dos restantes membros da Direção e o 
parecer favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e 
suas justificações devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

3 – Os membros dos corpos gerentes não deverão, em 
princípio, exercer atividade conflituante com a atividade 
do Centro, nem integrar corpos sociais de entidades confli-
tuantes com ele ou de participadas dele.

4 – Em princípio, também não poderão ser membros 
dos corpos gerentes do Centro os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da instituição 
ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de propos-
to pela Direção, com o parecer favorável do Conselho Fiscal 
e a aprovação do Ordinário Diocesano, um dos membros da 
Direção pode ser remunerado dentro dos limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

1 - Os membros dos corpos gerentes não podem votar 
em assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos 
quais sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas 
com quem vivam em condições análogas às dos cônjuges 
ou qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da 
linha colateral.

2 – Os fundamentos das deliberações referidas no nú-
mero anterior devem constar das atas das reuniões dos res-
petivos corpos gerentes.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:
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a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer com 
a devida antecedência as datas e ordens de trabalho das res-
petivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar com os 
membros dos órgãos, enviando comunicações aos membros 
sobre quaisquer assuntos referentes à atividade do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de 
membros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, 
devendo haver sempre um Presidente, um Secretário e um 
Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco ou quem 
ele indicar na lista a apresentar para aprovação e nomeação 
ao Ordinário Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode, de motu próprio, dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;

e) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

m) Elaborar e aprovar os regulamentos internos do 
Centro;

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;
q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuídas 

pelos presentes Estatutos e que decorram da lei aplicável, de-
signadamente da legislação canónica universal e particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Centro, como o Di-
retor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
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d) Despachar os assuntos normais de expediente e outros 
que careçam de solução urgente, sujeitando estes últimos à 
confirmação da Direção na primeira reunião seguinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação das informações ou 

suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 

que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assinatu-
ras conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do Tesou-
reiro ou de quem for designado pela Direção para o substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facul-
tativo do Centro que pode ser instituído pela Direção 
em cada mandato, se especiais circunstâncias o reque-
rerem, depois de ouvido o Pároco, obtido o parecer fa-
vorável do Conselho Fiscal e a aprovação do Ordinário 
Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da 
gestão corrente do Centro, bem como cumprir, executar e 
mandar executar as deliberações da Direção, a quem deve 
obediência, com obrigação de participar nas reuniões da 
Direção para as quais for convidado, ainda que sem direito 
de voto.
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CAPÍTULO III
 REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade do Centro;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existen-
tes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas, ou 
superiores a 75.000 €;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente, ou superiores 
a 75.000 €;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita da Autoridade ecle-
siástica competente, a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiás-
ticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do Centro, os 
seus colaboradores, a par da devida competência profissio-
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nal, devem partilhar, ou pelo menos respeitar, a identidade 
católica da instituição.

2 – Quando participam da vida do Centro, nas suas di-
versas instâncias, os colaboradores devem procurar que a 
sua ação esteja sempre de acordo com o espírito evangélico 
e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o Centro providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para a 
Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e 
os que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comuni-
dade paroquial, pode ser criada uma Liga dos Amigos, 
constituída por todas as pessoas que desejarem colaborar 
na prossecução das atividades do Centro através de traba-
lho voluntário ou outras formas de apoio, e que, como tal, 
sejam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admissão, 
na Liga de Amigos, dos familiares dos beneficiários e de 
outras pessoas que, pela sua formação ou competências, 
possam significar um enriquecimento para a vida do Cen-
tro.

3 – A constituição, organização e funcionamento da 
Liga obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Di-
reção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuí-
das no respetivo regulamento, compete à Liga de Ami-
gos do Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos 
que a Direção entenda submeter à sua apreciação e, em 
especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emis-
são de instruções, ao direito de visita, à apresentação de 
contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão dos 
seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina 
eclesiástica.

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas Jurí-
dicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 16 de outubro de 
2015.

A Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos 
do Centro de Assistência Paroquial 
de Carvide

Refª: CE2015A-047

O padre Miguel Azevedo Santiago Sottomayor, pároco 
e presidente do Centro de Assistência Paroquial de Car-
vide, com data de 21 de outubro de 2015, apresentou ao 
Bispo de Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro 
Social Paroquial, aprovados pela Assembleia Geral na sua 
reunião de 15 de outubro do ano corrente,  solicitando a sua 
homologação. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a 
legislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-mo-
delo dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos 
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da Igreja Católica” aprovados pela Conferência Episcopal 
Portuguesa na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril 
de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que estão assinados pelos membros da Direção e 

constam de um preâmbulo,  6 capítulos e 39 artigos im-
pressos em 19 páginas A4 rubricadas pelos membros 
da Direção e por mim. São assinados três exemplares, 
sendo dois para a instituição e um para o arquivo da 
secretaria episcopal.

Leiria, 23 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
O Centro de Assistência Paroquial de Carvide (CAPC) 

foi criado a 14 de fevereiro de 1962, com a aprovação dos 
primeiros estatutos publicados em Diário da República 
de 2 de março de 1962, III série, nº 52, com a atual deno-
minação. Mais tarde estes estatutos foram reformulados 
pelo Decreto-Lei 519-02/79, sendo uma das suas carac-
terísticas os fins beneficentes e podendo receber crianças 
em idade pré-escolar. O suporte jurídico desta Instituição, 
sedeada na Rua Principal, em Carvide, seria o Estado que 
contribuía para o pagamento dos salários do pessoal, fi-
cando a gestão a cargo da Comissão da Fábrica da Igre-
ja, que prestava apoio ao Pároco da freguesia que, por 
inerência do cargo, era também o Diretor do Centro. Em 
1979, ao abrigo da lei, o CAPC constitui-se em Associa-
ção, sendo os seus associados eleitos como corpos geren-
tes, e o Pároco como presidente da Direção com direito a 
veto. Um ano mais tarde, em 1980, após algumas obras de 
ampliação e restauro, foi inaugurada a valência de Creche 
e foram celebrados novos acordos de cooperação com o 
Centro Regional da Segurança Social que alargou o qua-
dro pessoal e aumentou a lotação do Jardim de Infância. 
Em Junho deste mesmo ano, o Centro passou a fazer parte 
da União das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social, ficando ao abrigo do nº 1 do artigo 1º do Estatuto, 
aprovado pelo Decreto-lei nº 119/83, de 25 de Fevereiro 
e registada na Direção Geral de Segurança Social, a 8 de 
Março de 1984, a folhas 88 verso e 89 sob o nº 7/84, sem 
fins lucrativos e de Utilidade Pública Administrativa. Em 
Setembro de 1985, surge a necessidade de dar apoio às 
crianças em idade escolar, por isso criou-se a valência de 
Tempos livres que só veio a ter apoio estatal cinco anos 
mais tarde, em 1990. Foi em Dezembro deste ano que 
se sentiu a urgente necessidade de dar apoio à terceira 
idade. Neste sentido, deu-se início à construção de um 
novo edifício, onde atualmente está instalado o Centro de 
Assistência, no lugar do Carpalho, na Rua dos Loureiros, 
nº 96, tendo sido esta obra inaugurada a 13 de Março de 
1993 com a presença do Senhor Secretário de Estado da 
Segurança Social e do Senhor Bispo de Leiria/ Fátima, e 
que atualmente congrega as valências de Creche; Jardim 
de Infância; A.T.L.; Apoio Domiciliário e o entretanto 
criado, Centro de Dia.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro de Assistência Paroquial de Carvide, é 
uma pessoa jurídica canónica de natureza pública, sujeita 
em Direito Canónico de obrigações e de direitos consen-
tâneos com a índole de Instituto da Igreja Católica, para 
desempenhar o múnus indicado nos presentes Estatutos, 
em ordem ao bem público eclesial (cf CIC c. 116, §1), 
ereta canonicamente por decreto do Bispo da Diocese de 
Leiria-Fátima e sob sua vigilância e tutela, com Estatutos 
aprovados por esta autoridade eclesiástica (cf CIC cc. 113, 
§ 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o Centro é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma 
pessoa coletiva religiosa reconhecida como Institui-
ção Particular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 
172-A/2014, artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), 
qualificada como Institutos de Organizações ou 
Instituições da Igreja Católica, devidamente inscrita no 
competente registo das IPSS, com registo definitivo no 
Livro nº 2 das Associações de Solidariedade Social em 
08/03/1984, a Fls. 88 verso, sob o nº 07/84, que adota 
a forma de Centro Social Paroquial, sem prejuízo do 
espírito e disciplina religiosa que o informam, regendo-se 
pelas disposições do Estatuto das IPSS e demais normas 
aplicáveis, desde que no respeito pelas disposições da 
Concordata de 2004.

4 – O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro tem a sua sede na Rua dos Loureiros, nrº 
96, Carvide, União de freguesias de Monte Real e Carvide, 
Concelho de Leiria.

2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, embo-
ra não exclusivamente, o território da Paróquia de Carvide. 

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.
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Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do Centro Social como serviço da co-
munidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com res-
peito pela liberdade de consciência, formação cristã aos seus 
beneficiários, não permitindo atividades nem assumindo 
compromissos que se oponha aos princípios cristãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e des-
favorecidas ou atingidas por calamidades, através criação e 
manutenção de serviços e estruturas de apoio adequadas; 

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações; 

i) O empenhamento da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:

a) Apoio à Primeira Infância, através das respostas so-
ciais de Creche, Infantário e Jardim de Infância, incluindo 
as crianças e jovens em perigo;

b) Apoio à Segunda Infância, através da resposta so-
cial de Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) ou 
outras;

c) Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;

d) Apoio à família, à integração social e comunitária, e 
à resolução de problemas habitacionais através do Serviço 
Social;

e) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário, ou outras;

f) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
g) Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;

h) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomea-
damente através da prestação de cuidados de medicina 
preventiva, curativa, de cuidados continuados e de reabili-
tação e assistência medicamentosa;

i) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os 
meios disponíveis o permitam, obtida a licença do Or-
dinário Diocesano, o Centro poderá exercer, de modo 
secundário, outras atividades de fins não lucrativos, de 
carácter cultural, educativo, recreativo, de assistência e 
de saúde.

2 – O Centro pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de motu proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades do Centro obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a Paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou 
a perspetiva cristã da vida que informa os presentes Esta-
tutos.

2 – O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – O Centro poderá, na prossecução dos seus fins, 
unir-se a uma ou mais instituições congéneres, que exer-
çam idêntica atividade, podendo constituir ou participar 
em uniões, federações ou confederações, com licença do 
Ordinário Diocesano.
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CAPÍTULO II
 ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco e 
a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do pároco, quando é presidente do 
Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem per-
manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos, a não ser em situação extraordinária devidamen-
te justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Pároco da Paróquia de Carvide, de-
pois de consultar o Conselho Pastoral e o Conselho para os 
Assuntos Económicos da Paróquia, a constituição da lista 
dos membros dos órgãos gerentes do Centro, a apresentar à 
aprovação e nomeação do Ordinário Diocesano, até 30 de 
novembro do ano em que termina o mandato ou logo que 
possível, quando vagaram todos os cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

8 – Não é órgão gerente do Centro o Diretor Executivo, 
que constitui um cargo facultativo que pode ser instituído 
pela Direção, que procede também à nomeação do respe-
tivo titular, uma vez obtido parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Ordinário Diocesano.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão do Centro 
e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco da Paróquia de Carvide, indicar 
ao Ordinário Diocesano os elementos que preencham as 
vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou 
outra razão, será apresentada pelo Pároco ao Ordinário 
Diocesano a lista completa para os órgãos, em conformida-
de com o disposto no número 4 do Artigo 8º, iniciando-se 

novo mandato o qual durará até ao termo do ano civil em 
que se cumpram os quatro anos estatutários.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido ce-
lebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico 
com o Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras 
para a instituição e tenha a decisão unânime e fundamen-
tada de aprovação dos restantes membros da Direção e o 
parecer favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e 
suas justificações devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

3 – Os membros dos corpos gerentes não deverão, em 
princípio, exercer atividade conflituante com a atividade 
do Centro, nem integrar corpos sociais de entidades confli-
tuantes com ele ou de participadas dele.

4 – Em princípio, também não poderão ser membros 
dos corpos gerentes do Centro os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Con-
selho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um 
dos membros da Direção pode ser remunerado dentro dos 
limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

1 - Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos quais se-
jam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com quem 
vivam em condições análogas às dos cônjuges ou qualquer 
familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

2 – Os fundamentos das deliberações referidas no nú-
mero anterior devem constar das atas das reuniões dos res-
petivos corpos gerentes.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:
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a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar 
com os membros dos órgãos, enviando comunicações aos 
membros sobre quaisquer assuntos referentes à atividade 
do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de mem-
bros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, devendo 
haver sempre um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco ou quem 
ele indicar na lista a apresentar para aprovação e nomeação 
ao Ordinário Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode, de motu próprio, dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;

e) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

m) Elaborar e aprovar os regulamentos internos do 
Centro;

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;
q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuídas 

pelos presentes Estatutos e que decorram da lei aplicável, de-
signadamente da legislação canónica universal e particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Centro, como o Di-
retor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
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d) Despachar os assuntos normais de expediente e outros 
que careçam de solução urgente, sujeitando estes últimos à 
confirmação da Direção na primeira reunião seguinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da Dire-

ção, organizando os processos dos assuntos a serem tratados;
c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação das informações ou 

suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 

que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do 
Tesoureiro ou de quem for designado pela Direção para o 
substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facul-
tativo do Centro que pode ser instituído pela Direção 
em cada mandato, se especiais circunstâncias o reque-
rerem, depois de ouvido o Pároco, obtido o parecer fa-
vorável do Conselho Fiscal e a aprovação do Ordinário 
Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da 
gestão corrente do Centro, bem como cumprir, executar e 
mandar executar as deliberações da Direção, a quem deve 
obediência, com obrigação de participar nas reuniões da 
Direção para as quais for convidado, ainda que sem direito 
de voto.
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CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade do Centro;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas, ou 
superiores a 75.000 €;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente, ou superiores 
a 75.000 €;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita da Autoridade 
eclesiástica competente, a Direção pode alienar validamen-
te:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiás-
ticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do Centro, os 
seus colaboradores, a par da devida competência profissio-
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nal, devem partilhar, ou pelo menos respeitar, a identidade 
católica da instituição.

2 – Quando participam da vida do Centro, nas suas di-
versas instâncias, os colaboradores devem procurar que a 
sua ação esteja sempre de acordo com o espírito evangélico 
e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o Centro providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para a 
Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e 
os que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comuni-
dade paroquial, pode ser criada uma Liga dos Amigos, 
constituída por todas as pessoas que desejarem colaborar 
na prossecução das atividades do Centro através de traba-
lho voluntário ou outras formas de apoio, e que, como tal, 
sejam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admis-
são, na Liga de Amigos, dos familiares dos beneficiários e 
de outras pessoas que, pela sua formação ou competências, 
possam significar um enriquecimento para a vida do Centro.

3 – A constituição, organização e funcionamento da Liga 
obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Direção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos do 

Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

5 – No caso de ser constituída a Liga dos Amigos nos 
termos do nº 1, os antigos associados do Centro terão pre-
ferência na sua admissão, se assim expressamente o ma-
nifestarem, mantendo a ordem de admissão que tinham, 
antes, como associados, devendo o Regulamento a aprovar 
pela direção contemplar tal norma na organização da Liga 
dos Amigos.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emissão 
de instruções, ao direito de visita, à apresentação de contas e 
do balanço anual das suas atividades, à gestão dos seus bens 
com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina eclesiástica.

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas Jurí-
dicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 10 de setembro 
de 2015 e na Assembleia Geral de 15 de outubro de 2015.

A Direção,
(Assinaturas)

Homologação do Compromisso 
da Irmandade da Santa Casa 
da Misericórdia da Batalha

Refª: CE2015A-048

Carlos Agostinho Costa Monteiro, Provedor da Ir-
mandade da Santa Casa da Misericórdia da Batalha, com 
data de 19 de outubro de 2015, apresentou ao Bispo de 
Leiria-Fátima o novo Compromisso da referida Irmanda-
de, aprovado pela Assembleia Geral na sua sessão de 8 de 
outubro do ano corrente, cuja ata nos foi presente, solici-
tando a homologação do mesmo. 
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Considerando que o presente Compromisso cumpre a 
legislação canónica e está conforme ao “Compromisso-
modelo para as Irmandades da Misericórdia” aprovado 
pela Conferência Episcopal Portuguesa na sua Assembleia 
Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionado, nos termos 
dos cânones 117 e 314 do Código de Direito Canónico,

APROVO O NOVO COMPROMISSO
que consta de 41 artigos e está impresso em 21 pági-

nas A4 rubricadas pelo Presidente e Secretárias da Mesa da 
Assembleia Geral e por mim. 

Leiria, 26 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

COMPROMISSO

Artigo 1.º
(Denominação, fim e natureza jurídica)

1 – A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da 
Batalha, também abreviadamente denominada de Santa 
Casa da Misericórdia da Batalha ou, simplesmente, Mi-
sericórdia da Batalha, instituída, por carta de D. João V, 
em 2 de agosto de 1714, herdando o património temporal 
e espiritual da Confraria de Santa Maria da Vitória, reco-
nhecida por D. João I no ano de 1427 a quem confiou o 
Hospital, é uma associação de fiéis, com personalidade 
jurídica canónica, cujo fim é a prática das Catorze Obras 
de Misericórdia, corporais e espirituais, visando o serviço 
e apoio com solidariedade a todos os que precisam, bem 
como a realização de atos de culto católico, de harmonia 
com o seu espírito tradicional, informado pelos princípios 
do humanismo e da doutrina e moral cristãs.

2 – Em conformidade com a sua ereção canónica, a 
Santa Casa da Misericórdia da Batalha encontra-se sujeita 
ao regime especial decorrente do Compromisso celebrado 
entre a União das Misericórdias Portuguesas e a Conferên-
cia Episcopal Portuguesa, assinado em 2 de maio de 2011 
(de ora em diante designado abreviadamente por Compro-
misso CEP/UMP) ou de documento bilateral que o substi-
tua, o qual consubstancia o Decreto-Geral Interpretativo da 
Conferência Episcopal Portuguesa, da mesma data.

3 – A Santa Casa da Misericórdia da Batalha tem, tam-
bém, reconhecida a sua personalidade jurídica civil, com 
estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social, 
pelo que é considerada uma entidade da economia social, 
nos termos da respetiva Lei de Bases, e natureza de Pessoa 
Coletiva de Utilidade Pública. 

Artigo 2.º
(Âmbito, duração e princípios)

1 – A Santa Casa da Misericórdia da Batalha, consti-
tuída por tempo indeterminado, tem a sua sede e exerce a 
sua ação no município da Batalha, aí podendo estabelecer 
delegações.

2 – A Santa Casa da Misericórdia da Batalha pode igual-
mente estender a sua ação aos municípios limítrofes ao da 
sua sede, desde que aí não exista outra Santa Casa da Miseri-
córdia ou que, existindo, esta expressamente não se oponha.

3 – Sem quebra da sua autonomia e independência e 
dos princípios que a criaram e orientam, a Santa Casa da 

Misericórdia da Batalha poderá, com vista à melhor reali-
zação dos seus fins:

a) Negociar e celebrar acordos e parcerias com o Es-
tado Português, com as Autarquias Locais, com outras Ir-
mandades da Misericórdia, com instituições particulares 
de solidariedade social e com outras entidades nacionais ou 
estrangeiras empenhadas na prática da solidariedade social 
e da caridade cristã;

b) Aceitar a cooperação de outras entidades públicas ou 
particulares;

c) Empenhar-se em promover a colaboração e o melhor 
entendimento com as autoridades e a população locais em 
tudo o que respeitar à manutenção e desenvolvimento das 
obras sociais, existentes ou a criar, designadamente através 
de atuações de caráter dinamizador e educativo.

4 – A Santa Casa da Misericórdia da Batalha poderá 
constituir associações, uniões, federações e confederações 
com outras Santas Casas da Misericórdia, instituições do 
sector da economia social, entidades do sector público e 
organizações do sector privado, para criar ou manter, de 
forma regular e permanente, serviços ou equipamentos de 
utilização comum e desenvolver ações sociais de responsa-
bilidade partilhada.

5 – A Santa Casa da Misericórdia da Batalha é membro 
da União das Misericórdias Portuguesas, com todos os 
deveres e direitos inerentes a tal condição.

Artigo 3.º
(Fins/Atividades)

1 – Para concretização do seu fim, a Santa Casa da Mi-
sericórdia da Batalha pode conceder bens e desenvolver 
atividades de intervenção social, designadamente de:

a) Apoio à infância e juventude, designadamente atra-
vés da criação, exploração e manutenção de creches e cen-
tros de tempos livres;

b) Apoio às pessoas idosas, às pessoas com deficiência 
e incapacidade, às pessoas em situação de necessidade ou 
de dependência, e às pessoas sem-abrigo, designadamente 
através da criação, exploração e manutenção de estruturas 
residenciais para idosos, centros de dia, centros de conví-
vio, serviços de apoio domiciliário e/ou outros que venham 
a manifestar-se necessários à comunidade;

c) Apoio às vítimas de violência doméstica, designa-
damente pela criação, exploração e manutenção de casas 
abrigo, casas abrigo de emergência ou outras estruturas que 
vierem a ser necessárias a este tipo de resposta social;

d) Apoio à família e comunidade em geral;
e) Apoio à integração social e comunitária;
f) Promoção da saúde, prevenção da doença e prestação 

de cuidados na perspetiva curativa, de reabilitação e rein-
tegração, designadamente através da criação, exploração e 
manutenção de hospitais, unidades de cuidados continuados 
e paliativos, serviços de diagnóstico e terapêutica, cuidados 
primários de saúde e tratamentos de doenças do foro mental 
ou psiquiátrico e de demências, bem como aquisição e for-
necimento de medicamentos e assistência medicamentosa;

g) Salvaguarda e defesa do património cultural e artís-
tico, material e imaterial, religioso ou não;

h) Promoção da educação, da formação profissional e 
da igualdade de homens e mulheres;

i) Empreendedorismo e outras respostas e serviços não 
incluídos nas alíneas precedentes, desde que enquadráveis 
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no âmbito da economia social, isto é, desde que contri-
buam para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos e 
para a sustentabilidade da instituição.

2 – Sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição, 
sua Padroeira, a Irmandade da Santa Casa da Misericór-
dia da Batalha manterá o culto divino nas suas capelas 
e oratórios e exercerá as atividades que constarem deste 
Compromisso e as mais que vierem a ser consideradas con-
venientes.

3 – A Misericórdia da Batalha pode, ainda, prosseguir, 
de modo secundário ou instrumental, outras atividades, 
a título gratuito ou geradoras de fundos, para garantir a 
sua sustentabilidade económico-financeira, por si ou em 
parceria, desde que permitidas por lei e deliberadas pela 
Assembleia Geral. 

4 – Quando cumpra os critérios definidos pelo Regula-
mento n.º 346/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 17 de abril, e pela Lei n.º 18/2015, de 4 de março, sobre 
atividades secundárias e instrumentais, a Misericórdia da 
Batalha assume a natureza de empresa social ou sociedade 
de empreendedorismo social, para os efeitos aí definidos.

5 – Para a promoção dos seus fins compromissórios, a 
Misericórdia da Batalha apoia e incentiva o voluntariado, 
promovendo a cooperação e a ética na responsabilidade.

Artigo 4.º
(Brasão)

1 – O Brasão é o símbolo representativo da Santa Casa 
da Misericórdia da Batalha.

2 – A Assembleia Geral poderá deliberar a utilização de 
qualquer outro símbolo que se venha a entender por conve-
niente para a prossecução dos fins sociais.

Artigo 5.º
(Dos Irmãos da Misericórdia)

1 – Constituem a Irmandade da Santa Casa da Miseri-
córdia da Batalha todos os seus atuais Irmãos e os que, de 
futuro, nela venham a ser admitidos.

2 – O número de Irmãos é ilimitado e deve representar 
a comunidade em que se insere.

Artigo 6.º
(Admissão e readmissão)

1 – Podem ser admitidos como Irmãos os indivíduos de 
ambos os sexos que reúnam as seguintes condições:

a) Sejam maiores de idade;
b) Sejam naturais ou residentes no município da sede 

da Irmandade da Misericórdia ou a ela ligados por laços de 
afectividade ou outros;

c) Gozem de boa reputação moral e social;
d) Aceitem os princípios da doutrina e da moral cristãs 

e revelem, pela sua conduta social ou pela sua atividade 
pública, respeito pela fé católica e seus fundamentos;

e) Se comprometam ao pagamento de uma quota míni-
ma, de valores e periodicidade aprovados em Assembleia 
Geral.

2 – A admissão dos Irmãos é feita mediante proposta 
assinada por dois Irmãos e pelo próprio candidato, em que 
este se identifique, se comprometa a cumprir as obriga-
ções de Irmão e indique o montante da quota que subscre-
ve, condicionado ao valor da quota mínima aprovada em 
Assembleia Geral.

3 – Tal proposta será submetida à apreciação e deli-
beração da Mesa Administrativa numa das suas reuniões 
ordinárias posteriores à apresentação nos Serviços Admi-
nistrativos da Irmandade da Misericórdia da Batalha, no 
prazo impreterível de trinta dias.

4 – Serão admitidos os candidatos que reúnam as con-
dições legais e compromissórias.

5 – Da rejeição da proposta de admissão cabe recurso para 
a Assembleia Geral, a interpor conjuntamente pelos propo-
nentes no prazo de trinta dias seguidos a contar da notificação.

6 – A admissão de novos Irmãos terá efeito compromis-
sório e legal depois de estes assinarem, perante o Provedor, 
no prazo de trinta dias a contar da notificação da admissão, 
documento pelo qual se comprometam a desempenhar com 
fidelidade os seus deveres de Irmãos, após o qual serão ins-
critos no respetivo Livro.

7 – A readmissão de Irmão obedece aos mesmos termos 
da admissão.

Artigo 7.º
(Deveres)

Todos os Irmãos são obrigados:
a) A honrar, defender e proteger a Santa Casa da Mi-

sericórdia da Batalha em todas as circunstâncias, em es-
pecial quando ela for injustamente acusada ou atacada no 
seu carácter de instituição particular e eclesial, procedendo 
com reta intenção e ao serviço da verdade e do bem co-
mum, sem ambições ou propósitos de satisfação pessoal, 
mas, antes e sempre, com o pensamento em Deus, nos Ir-
mãos e nos Beneficiários;

b) A observar, cumprir e fazer cumprir as disposições 
compromissórias e regulamentares da Misericórdia;

c) A desempenhar com zelo e dedicação os lugares dos 
Órgãos Sociais para os quais tiverem sido eleitos;

d) A não cessar a atividade nos cargos sociais para que 
foram eleitos sem prévia participação escrita e fundamen-
tada ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral;

e) A colaborar no progresso e desenvolvimento da Mi-
sericórdia, de modo a prestigiá-la e a torná-la cada vez 
mais respeitada, eficiente e útil;

f) A divulgar os fins e atividade prosseguidos pela San-
ta Casa da Misericórdia, com vista a promover o incre-
mento da atividade voluntária e do número de Irmãos, bem 
como a angariação de donativos e patrocínio de causas pro-
movidos pela Mesa Administrativa ou por ela aprovados;

g) A comparecer, sempre que possível, nos atos oficiais 
e nas solenidades e cerimónias religiosas ou públicas que a 
Misericórdia Batalha promova ou para as quais haja sido 
convidada;

h) Ao pagamento pontual da quota.

Artigo 8.º
(Direitos)

1 – Todos os Irmãos têm direito:
a) A participar e votar nas reuniões da Assembleia Geral;
b) A eleger e ser eleitos para os Órgãos Sociais, contan-

to que, no mínimo, façam parte da Misericórdia da Batalha 
há mais de um ano, e tenham cumprido todos os deveres 
previstos no Compromisso;

c) A recorrer para a Assembleia Geral das irregulari-
dades ou infrações graves ao presente Compromisso, sem 
prejuízo do recurso canónico para o Bispo diocesano;
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d) A requerer a convocação de Assembleias Gerais ex-
traordinárias, nos termos do artigo 22.º, n.º 4, alínea b), 
deste Compromisso;

e) A requerer, por escrito e com fundado interesse aten-
dível, informação sobre a atividade e gestão da Misericór-
dia, mediante pagamento dos respetivos custos;

f) A visitar, gratuitamente e com acordo prévio, as 
obras e serviços sociais da Misericórdia da Batalha e a 
utilizá-los, com observância dos respetivos regulamentos;

g) A ser sufragados, após a morte, com os atos religio-
sos previstos no Compromisso;

h) A receber um exemplar deste Compromisso e o car-
tão de identificação, bem como a manter, devidamente 
atualizado, o seu número de Irmão;

i)  A solicitar a exoneração da qualidade de Irmão.
2 – Os Irmãos não podem votar nas deliberações da 

Assembleia Geral em que forem direta ou pessoalmente 
interessados.

3 – A inobservância dos requisitos de capacidade elei-
toral passiva previstos na alínea b), do n.º 1, determina a 
nulidade da eleição do candidato em causa.

4 – Os direitos dos Irmãos não podem ser reduzidos pelo 
facto de estes serem também trabalhadores ou beneficiários 
dos serviços prestados pela Irmandade da Misericórdia, 
salvo no que se refere ao voto nas deliberações respeitantes 
a condições e retribuições de trabalho, regalias sociais ou 
quaisquer direitos ou interesses que lhes digam respeito.

Artigo 9.º
(Infração, sanção e processo disciplinar)

1 – Constitui infração disciplinar, punível com as san-
ções previstas no número seguinte, a violação grave e cul-
posa pelo Irmão dos deveres consignados nas leis, neste 
Compromisso e nas disposições regulamentares aprovadas 
em Assembleia Geral.

2 – Os Irmãos que incorrerem em responsabilidade dis-
ciplinar ficam sujeitos, consoante a natureza, a gravidade e 
o carácter danoso da infração, às seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensão até doze meses;
c) Exclusão.
3 – A autoridade disciplinar reside na Mesa Adminis-

trativa.
4 – A deliberação de aplicação de sanção disciplinar 

será sempre precedida da instauração de processo discipli-
nar pela Mesa Administrativa, individualizando-se por for-
ma escrita as infrações imputadas, com audiência prévia e 
garantias de defesa por parte do Irmão em causa.

5 - O processo disciplinar segue os termos previstos em 
regulamento próprio. 

Artigo 10.º
(Perda da qualidade de Irmão)

Perdem a qualidade de Irmão:
a) Os que falecerem;
b) Os que tiverem sido punidos com a pena de exclu-

são;
c) Os que pedirem a respetiva exoneração;
d) Os que deixarem de satisfazer as suas quotas por tem-

po superior a vinte e quatro meses e que, depois de notifica-
dos por carta registada, não cumpram com esta obrigação ou 
não justifiquem a sua atitude no prazo de trinta dias.

Artigo 11.º
(Exclusão)

1 – Poderão ser excluídos da Misericórdia da Batalha 
os Irmãos que:

a) Não prestarem contas de valores que lhes tenham 
sido confiados;

b) Sem motivo justificado e atendível, se recusarem a 
servir os lugares dos Órgãos Sociais para que tiverem sido 
eleitos;

c) Perderem a reputação moral ou social com notorie-
dade pública que afete o bom nome e missão da Misericór-
dia da Batalha;

d) Os que, voluntariamente, causarem danos à Miseri-
córdia da Batalha ou concorram, direta e culposamente, 
para o seu desprestígio;

e) Tomarem publicamente atitudes hostis à fé católica.
2 – Sem prejuízo do recurso canónico, da deliberação 

que aplique sanção de exclusão cabe recurso, com efeito 
suspensivo, para a Assembleia Geral, a interpor pelo Irmão 
interessado no prazo de trinta dias seguidos a contar da 
competente notificação, devendo o mesmo ser votado em 
reunião extraordinária até noventa dias após a sua interpo-
sição.

3 – O Irmão que por qualquer forma deixar de pertencer 
à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Batalha 
não tem direito a reaver as quotizações que haja pago, sem 
prejuízo da sua responsabilidade por todas as prestações 
relativas ao período em que foi Irmão.

Artigo 12.º
(Atividade espiritual e religiosa)

1 – Nas diversas obras sociais e serviços da Miseri-
córdia da Batalha poderá haver assistência espiritual e re-
ligiosa e, para tal, sendo possível, um Capelão privativo 
provido pelo Bispo diocesano, sob apresentação da Mesa 
Administrativa.

2 – A Santa Casa da Misericórdia da Batalha exercerá 
o culto divino em espaços destinados para o efeito, pre-
viamente autorizados pelo Bispo diocesano, realizando-se, 
sempre que possível, os seguintes atos:

a) Missa semanal;
b) Missa de sufrágio por alma de cada Irmão falecido;
c) Missa no mês de novembro de cada ano por alma de 

todos os Irmãos, Beneméritos e Benfeitores falecidos; 
d) A celebração de outros atos de culto que constituam 

encargos aceites.

Artigo 13.º
(Corpos sociais)

São Corpos Gerentes da Santa Casa da Misericórdia 
da Batalha a Assembleia Geral, a Mesa Administrativa e o 
Conselho Fiscal, também chamado Definitório.

Artigo 14.º
(Mandato social)

1 – O mandato social tem a duração de quatro anos e 
inicia-se com a tomada de posse.

2 – Os titulares dos órgãos mantêm-se em funções até à 
posse dos novos titulares.

3 – O exercício do mandato dos titulares dos órgãos só 
pode ter início após a respetiva tomada de posse, a qual, 
depois da devida homologação pelo Bispo diocesano, é 
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dada pelo presidente cessante da mesa da Assembleia Ge-
ral até ao 8.º dia posterior ao da eleição, ficando a eficácia 
canónica da posse dependente da emissão do competente 
decreto de homologação, sem prejuízo dos recursos ecle-
siásticos eventualmente apresentados.

4 – O Provedor só pode ser eleito para três mandatos 
consecutivos.

5 – Incumbe aos Órgãos Sociais cessantes fazer a entre-
ga de todos os valores, documentos, inventários e arquivo 
da Misericórdia da Batalha aos Órgãos eleitos para novo 
mandato e até à posse destes, bem como informá-los com 
rigor de todas as circunstâncias relevantes que se possam 
repercutir na execução do mandato social.

Artigo 15.º 
(Exclusividade, não elegibilidade e impedimentos)

1 – Aos titulares dos Órgãos Sociais não é permitido o 
desempenho simultâneo de mais de um cargo nos Órgãos 
Sociais da Santa Casa da Misericórdia da Batalha, assim 
como não é permitido o desempenho em simultâneo de car-
gos nos órgãos sociais de entidades da mesma ou idêntica 
natureza jurídica cujos fins e atividades sejam conflituantes 
com os da Misericórdia, bem como em uniões, federações 
e confederações de tais entidades.

2 – Entre os membros da Mesa Administrativa e/ou os 
membros do Conselho Fiscal não pode haver laços de paren-
tesco ou afinidade no 1º grau da linha reta ou no 2º grau da 
linha colateral, bem como matrimoniais ou uniões de facto.

3 – Os titulares dos Órgãos Sociais estão impedidos de 
votar em assuntos que digam diretamente respeito à sua 
pessoa ou nos quais sejam interessados os respetivos côn-
juges ou pessoas com quem vivam em união de facto ou 
qualquer familiar em linha reta ou até ao 2.º grau da linha 
colateral.

4 – Os titulares da Mesa Administrativa não podem 
contratar direta ou indiretamente com a Santa Casa da Mi-
sericórdia da Batalha, salvo se do contrato resultar mani-
festo benefício para a mesma.

5 – A Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal não po-
dem ser constituídos maioritariamente por trabalhadores 
da Santa Casa da Misericórdia. 

6 – O cargo de presidente do Conselho Fiscal não pode 
ser exercido por trabalhadores da Santa Casa da Miseri-
córdia.

7 – Para além doutras incapacidades previstas na lei, 
não podem exercer funções nos órgãos Sociais os Irmãos 
que mantenham com a Santa Casa da Misericórdia da Ba-
talha litígio judicial.

Artigo 16.º
(Condição do exercício do cargo)

1 – O exercício de qualquer cargo nos Órgãos Sociais é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas.

2 – Quando o volume do movimento financeiro, do 
trabalho, das atividades a desenvolver, da constância e 
intensidade das responsabilidades ou a complexidade dos 
serviços exijam o trabalho e a presença prolongada de um 
ou mais membros dos Órgãos Sociais, podem eles passar 
a ser remunerados, desde que, sob proposta da Mesa Ad-
ministrativa, a Assembleia Geral assim o delibere e fixe o 
respetivo montante da retribuição, nos termos da lei.

Artigo 17.º
(Forma de obrigar)

1 – A Santa Casa da Misericórdia da Batalha fica 
obrigada com as assinaturas conjuntas do Provedor e do 
Tesoureiro ou, na falta ou impedimento do Provedor a do 
Vice-Provedor e na falta ou impedimento do Tesoureiro a 
do Secretário.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas de quem a Mesa Administrativa deliberar.

3 – Nos atos de mero expediente bastará a assinatura do 
Provedor ou de outra pessoa nomeada para o efeito.

Artigo 18.º
(Responsabilidade dos titulares) 

1 – Os titulares da Mesa Administrativa e do Conselho 
Fiscal não podem abster-se de votar nas reuniões dos res-
petivos Órgãos a que estiverem presentes e são responsá-
veis, civil e criminalmente, pelas faltas ou irregularidades 
cometidas no exercício do mandato.

2 – Além de outros motivos legalmente previstos, os 
membros dos Órgãos Sociais ficam exonerados de respon-
sabilidades se:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva deliberação 
ou resolução e a reprovarem em declaração exarada na ata 
da sessão imediata em que se encontrem presentes depois 
de dela terem conhecimento;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na respetiva ata.

3 – Sem prejuízo do disposto no Código Civil, os Me-
sários são solidariamente responsáveis pela administração 
e gestão da Irmandade e, bem assim, pelos prejuízos cau-
sados por atos e omissões de gestão praticados pela Mesa 
Administrativa ou por algum dos seus membros quando, 
tendo conhecimento de tais atos ou omissões, bem como 
do propósito de os praticar, não suscitem a intervenção da 
Mesa e/ou do Conselho Fiscal no sentido de tomar as me-
didas adequadas.

Artigo 19.º
(Deliberações e atas)

1 – A Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal só po-
dem deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.

2 – Quando este Compromisso ou a lei não exijam 
maioria qualificada, as deliberações dos Órgãos Sociais 
são tomadas por maioria dos votos dos presentes. 

3 – As votações respeitantes às eleições dos Órgãos So-
ciais ou à apreciação do mérito e das características especí-
ficas de pessoas são feitas obrigatoriamente por escrutínio 
secreto.

4 – De cada reunião dos Órgãos Sociais lavrar-se-á ata, 
descrevendo sumária e fielmente o que se passou e deliberou, 
assinada por todos os membros presentes ou, quando respeite 
à Assembleia Geral, pelos membros da respetiva Mesa.

5 – A ata será aprovada no início da reunião seguinte ou 
em minuta na própria reunião, podendo, no caso de sessão 
da Assembleia Geral, ser outorgada à respetiva Mesa um 
voto de confiança para a sua aprovação.

Artigo 20.º
(Estatuto e composição da Mesa da Assembleia Geral)
1 – A Assembleia Geral é constituída por todos os Ir-

mãos no pleno gozo dos seus direitos associativos e com-
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promissórios, nela residindo o poder soberano deliberativo 
da Santa Casa da Misericórdia da Batalha.

2 – A Assembleia Geral é dirigida pela respetiva Mesa, 
composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um 
Secretário, à qual compete representar a Assembleia, bem 
como garantir o funcionamento democrático da Misericór-
dia da Batalha.

3 – Na falta ocasional de qualquer dos membros da 
Mesa, competirá à Assembleia Geral designar os respeti-
vos substitutos de entre os Irmãos presentes, os quais ces-
sarão as suas funções no termo da reunião.

4 – No caso de renúncia ou de falta permanente de 
qualquer dos membros da Mesa da Assembleia Geral, a 
Assembleia procede à sua recomposição por voto secreto, 
completando o membro designado o mandato social.

Artigo 21.º
(Competências da Assembleia Geral)

1 – Compete à Assembleia Geral deliberar sobre todas 
as matérias não compreendidas nas atribuições legais ou 
compromissórias dos outros Órgãos e, necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais de atuação da Santa 
Casa da Misericórdia da Batalha;

b) Acompanhar a atuação dos demais Órgãos Sociais, 
zelando pelo cumprimento das disposições e princípios 
compromissórios e legais;

c) Apreciar, discutir e votar o Relatório de Atividades 
e Contas do Exercício do ano anterior, bem como o Plano 
de Atividades e Orçamento, de Exploração Previsional e 
Investimentos, propostos pela Mesa Administrativa para o 
exercício seguinte, além de revisões orçamentais, sempre 
sob parecer do Conselho Fiscal;

d) Apreciar e deliberar sobre a alteração deste Compro-
misso e sobre a extinção, cisão ou fusão da Santa Casa da 
Misericórdia da Batalha, sem prejuízo das formalidades 
canónicas.

e) Eleger os Órgãos Sociais ou alguns dos seus membros;
f) Destituir a totalidade ou parte dos membros da res-

petiva Mesa e os membros da Mesa Administrativa e do 
Conselho Fiscal;

g) Apreciar e deliberar sobre a aquisição onerosa e a alie-
nação, a qualquer título, de bens imóveis e de outros bens 
patrimoniais de rendimento ou de valor histórico ou artístico;

h) Autorizar, sob proposta da Mesa Administrativa e 
parecer do Conselho Fiscal, a realização de financiamentos 
e mútuos onerosos;

i) Autorizar o Provedor, ou quem o substitua, a deman-
dar os membros dos Órgãos Sociais por atos ilícitos prati-
cados no exercício das suas funções;

j) Aprovar a adesão ou renúncia a uniões, federações ou 
confederações;

k) Deliberar a utilização de qualquer outro símbolo que 
se venha a entender por conveniente para a prossecução 
dos fins sociais, bem como a alteração ou atualização dos 
atuais símbolos e brasão;

l) Fixar a eventual remuneração dos membros dos Ór-
gãos Sociais, nos termos do artigo 16.º; 

m) Aprovar os regulamentos previstos neste Compro-
misso, sob proposta da Mesa Administrativa;

n) Apreciar e deliberar sobre os recursos interpostos 
das deliberações ou resoluções da Mesa Administrativa 
que lesem direta e gravemente os direitos de Irmão;

o) Fixar, sob proposta da Mesa Administrativa, os va-
lores mínimos da quota a pagar pelos Irmãos, bem como a 
periodicidade e forma de pagamento; 

p) Deliberar, sob proposta da Mesa Administrativa, a 
atribuição da qualidade de Irmão Honorário ou Benemérito.

2 – A deliberação da Assembleia Geral sobre o exercí-
cio do direito de ação civil ou penal contra os membros dos 
Órgãos Sociais e mandatários, incluindo quem representa 
a Misericórdia da Batalha nessa mesma ação, pode ser to-
mada na Assembleia Geral convocada para apreciação do 
Relatório de Atividades e Contas do Exercício do ano ante-
rior, mesmo que a respetiva proposta não conste da ordem 
de trabalhos.

Artigo 22.º
(Reuniões da Assembleia Geral)

1 – As reuniões da Assembleia Geral são ordinárias e 
extraordinárias.

2 – A Assembleia Geral reúne ordinariamente:
a) No mês de dezembro do final de cada mandato, para 

a eleição dos Órgãos Sociais;
b) Até 31 de março de cada ano, para apreciar, discutir 

e aprovar o Relatório de Atividades e Contas do Exercício 
do ano anterior e do parecer do órgão de fiscalização, de-
vendo estes documentos estar acessíveis para consulta dos 
Irmãos, na sede e, caso exista, no sítio institucional, logo 
que a convocatória seja expedida, por meio de aviso postal;

c) Até 30 de novembro de cada ano, para apreciar, 
discutir e aprovar o Plano de Atividades e Orçamento, de 
Exploração Previsional e Investimentos, para o ano seguin-
te, e o parecer do órgão de fiscalização, documentos estes 
que igualmente devem estar acessíveis para consulta dos 
Irmãos, nas mesmas condições de modo, tempo e lugar 
previstas na alínea anterior.

3 – Contrariamente ao que sucede nas reuniões extraor-
dinárias, em que apenas podem ser tratados os assuntos 
expressamente referidos nas convocatórias, nas reuniões 
ordinárias podem ser tratados assuntos não previstos na 
respetiva ordem de trabalhos, mas sem poder deliberativo, 
salvo se estiverem presentes ou representados na reunião 
todos os Irmãos no pleno gozo dos seus direitos sociais e 
todos concordarem com o aditamento.

4 – A Assembleia Geral reúne extraordinariamente:
a) Quando regularmente convocada por iniciativa do 

respetivo Presidente ou a pedido do Provedor, da Mesa 
Administrativa ou do Conselho Fiscal;

b) A requerimento subscrito por um mínimo de 10% 
dos Irmãos no pleno gozo dos seus direitos associativos 
e compromissórios, indicando com precisão os assuntos a 
incluir na ordem de trabalhos.

5 – As deliberações a que se refere a alínea g), do n.º 1, 
do artigo 21.º obedecem às seguintes regras:

a) A alienação ou oneração dos bens imóveis e de outros 
bens patrimoniais de rendimento ou de valor histórico ou ar-
tístico será feita nos termos do Compromisso e da lei, por va-
lor que, em princípio, não poderá ser inferior ao da avaliação 
por perito oficial, efetuada para o efeito, informando-se o 
Bispo diocesano sobre os elementos essenciais do negócio;

b) A alienação de ex-votos que tenham sido oferecidos 
à Irmandade da Misericórdia da Batalha ou de coisas pre-
ciosas em razão da arte ou da história religiosas depende de 
licença eclesiástica;
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c) A oneração ou alienação de bens afetos a atividades 
culturais ou religiosas depende de autorização prévia do 
Bispo diocesano.

6 – As deliberações da Assembleia Geral sobre as ma-
térias constantes das alíneas d), i) e j), do n.º 1, do artigo 
21.º, só serão válidas se obtiverem o voto favorável de pelo 
menos 2/3 dos votos expressos.

7 – No caso da alínea d), do n.º 1, do artigo 21.º, a 
extinção da Santa Casa da Misericórdia da Batalha não 
terá lugar se, pelo menos, um número de Irmãos igual ao 
dobro dos membros dos Órgãos Sociais se declarar dispos-
to a assegurar a permanência da Instituição, qualquer que 
seja o número de votos contra.

Artigo 23.º 
(Forma de convocação) 

1 – A Assembleia Geral é convocada com, pelo menos, 
15 dias de antecedência, pelo Presidente da Mesa ou pelo 
seu substituto.

2 – A convocatória é afixada na sede da Misericórdia 
da Batalha e é também feita pessoalmente, por meio de 
correio eletrónico ou de aviso postal expedido para cada 
associado. 

3 – Deve ainda ser dada publicidade à convocatória das 
Assembleias Gerais nas publicações da associação, no sítio 
institucional da Misericórdia da Batalha e em aviso afixa-
do em locais de acesso ao público nas instalações e esta-
belecimentos da associação, bem como através de anúncio 
publicado nos dois jornais , locais ou regionais, de maior 
circulação da área onde se situe a sede.

4 – Da convocatória deve constar o dia, a hora, o local 
e a ordem de trabalhos da reunião.

5 – A decisão de convocação da Assembleia Geral ex-
traordinária deve ocorrer no prazo de quinze dias após o 
pedido ou requerimento e a reunião deve realizar-se no 
prazo máximo de trinta dias, a contar da data da receção do 
pedido ou requerimento.

6 – A comparência de todos os Irmãos na sessão 
sanciona quaisquer irregularidades na convocatória da 
Assembleia Geral, desde que nenhum deles se oponha à 
realização da Assembleia Geral. 

Artigo 24.º
(Quórum e funcionamento)

1 – A Assembleia Geral reúne à hora marcada na 
convocatória, se estiver presente mais de metade dos as-
sociados com direito de voto, ou 30 minutos depois, com 
qualquer número de presenças, desde que tal cominação 
seja determinada na convocatória. 

2 – A Assembleia Geral extraordinária que seja convo-
cada a requerimento dos Irmãos só poderá reunir com a 
presença mínima de três quartos dos requerentes, a cuja 
chamada se deve proceder, logo que for aberta a sessão.

3 – As deliberações da Assembleia Geral são tomadas 
com observância do disposto nos artigos 20.º e 23.º deste 
Compromisso.

Artigo 25.º
(Voto e representação dos Irmãos)

1 – Na Assembleia Geral cada Irmão dispõe de um voto.
2 – O voto em representação apenas é admitido nos atos 

eleitorais, nos seguintes termos:

a) Tanto o representante como o representado têm de 
ser Irmãos no pleno uso dos seus direitos;

b) Cada Irmão só pode assumir uma representação;
c) Sem prejuízo da identificação e verificação da ca-

pacidade individual do representante, este deve ainda de-
monstrar perante a Mesa da Assembleia Geral que tem os 
poderes necessários para a representação e votação, exi-
bindo e entregando procuração assinada pelo representado, 
autenticada ou que tenha apensa fotocópia do respetivo 
cartão de identificação.

3 – É admitido o voto por correspondência, exclusiva-
mente em reuniões destinadas a eleições dos Órgãos So-
ciais e nas condições previstas no Regulamento Eleitoral, 
devendo a assinatura do Irmão estar reconhecida nos ter-
mos da lei.

Artigo 26.º
(Mesa Administrativa)

1 – A Mesa Administrativa é o órgão de administração 
da Santa Casa da Misericórdia, sendo composta, no mí-
nimo, por cinco membros efetivos, dos quais um será o 
Provedor, e bem assim três suplentes. 

2 – Logo que investidos no exercício das suas funções, os 
membros efetivos escolherão entre si o Vice-Provedor, o Se-
cretário, o Tesoureiro e os Vogais, sob proposta do Provedor.

3 – Os Irmãos suplentes podem ser chamados à cola-
boração da Mesa Administrativa quando for julgada con-
veniente a sua coadjuvação, caso em que têm direito a 
participar mas sem direito a voto, ou quando se verifique 
impedimento dos efetivos. 

4 – Em caso de vacatura da maioria dos lugares da 
Mesa Administrativa, depois de esgotados os respetivos 
suplentes chamados à efetividade pela ordem em que tive-
rem sido eleitos, deverão realizar-se eleições parciais, para 
o preenchimento das vagas verificadas, no prazo máximo 
de um mês.

5 – O termo do mandato dos membros eleitos nas con-
dições do número anterior coincidirá com o dos inicial-
mente eleitos.

6 – A Mesa Administrativa pode delegar poderes de re-
presentação e administração para a prática de certos atos 
ou de certas categorias de atos em qualquer dos seus mem-
bros, em profissionais qualificados ao serviço da Miseri-
córdia da Batalha ou em mandatários.

Artigo 27.º
(Competências da Mesa Administrativa)

1 – Compete à Mesa Administrativa representar a Mise-
ricórdia da Batalha, incumbindo-lhe designadamente:

a) Praticar e promover as ações conducentes aos fins da 
Santa Casa da Misericórdia da Batalha, às suas obras e ao 
seu desenvolvimento;

b) Velar pela efetivação dos direitos dos beneficiários, 
bem como pelos privilégios, tradições e direitos da Miseri-
córdia da Batalha e, sobretudo, pela sua autonomia;

c) Executar e fazer executar as deliberações dos Órgãos 
Sociais da Misericórdia da Batalha, assim como zelar pelo 
cumprimento deste Compromisso e dos regulamentos que 
o completem;

d) Deliberar sobre a admissão de Irmãos e aplicar as 
penas disciplinares de suspensão ou exclusão, nos termos 
deste Compromisso;
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e) Elaborar anualmente os documentos previstos no ar-
tigo 22.º, n.º 2, alíneas b) e c), deste Compromisso, a fim de 
serem submetidos a parecer do Conselho Fiscal e delibera-
ção da Assembleia Geral;

f) Administrar os bens, obras e serviços da Misericór-
dia da Batalha, zelando pelo bom funcionamento e organi-
zação dos seus vários setores;

g) Contratar e gerir os recursos humanos da Misericór-
dia da Batalha;

h) Cobrar receitas, saldar despesas e deliberar sobre as 
dívidas incobráveis;

i) Deliberar sobre a aceitação de heranças, legados e 
donativos, assim como sobre a angariação de fundos, me-
diante donativos ou subscrições, por intermédio de Irmãos, 
individual ou coletivamente;

j) Constituir grupos de trabalho, estudo e reflexão, com 
o objetivo de melhorar e desenvolver as atividades sociais 
da Misericórdia da Batalha, designadamente através da di-
vulgação do seu espírito, da sua obra, dos seus propósitos, 
das suas iniciativas e das suas realizações e necessidades, 
perante as populações locais, mediante encontros, reuniões 
e festividades de carácter local e cultural;

k) Deliberar, nos termos da lei, sobre o arrendamen-
to, comodato ou cessão de exploração de bens imóveis da 
Misericórdia da Batalha, em razão de procedimento jul-
gado mais conveniente, fundamentado em ata, sendo que 
os preços e valores aceites não podem ser inferiores aos 
que vigorarem no mercado, de harmonia com os valores 
estabelecidos em peritagem oficial, exceto se se tratar de 
arrendamentos para habitação, que seguem o regime geral 
sobre arrendamentos, salvo ponderações de ordem social;

l) Anualmente e após a sua aprovação pela Assembleia 
Geral, enviar ao Bispo Diocesano o Relatório de Ativida-
des e Contas do Exercício do ano anterior, bem como o 
Plano de Atividades e Orçamento, de Exploração Previsio-
nal e Investimentos, para o exercício seguinte, nos mes-
mos termos em que o faz perante a Segurança Social, para 
conhecimento e para “visto” no que respeita às atividades 
culturais e religiosas;

m) Elaborar o cadastro-inventário do património, mó-
vel e imóvel, e dos valores da Santa Casa da Misericórdia 
da Batalha, mantendo-o permanentemente atualizado;

n) Deliberar sobre pleitos a intentar ou a contestar, as-
sim como sobre transações, confissões ou desistências.

2 – A Mesa Administrativa pode ainda:
a) Delegar a coordenação dos diversos serviços e res-

postas sociais, bem como as competências que entender, 
em qualquer dos seus membros, em profissionais qualifica-
dos ao seu serviço ou em mandatários.

b) Delegar poderes de gestão numa Comissão Executiva, 
constituída pelo Provedor, que preside, por um Mesário e um 
terceiro elemento colaborador da Misericórdia da Batalha.

Artigo 28.º
(Competências dos membros da Mesa Administrativa)

1 – Compete ao Provedor, entre outras atribuições:
a) Superintender, diretamente ou por intermédio das 

pessoas para tal efeito nomeadas, na administração da Mi-
sericórdia, orientando e fiscalizando os respetivos serviços 
e respostas sociais;

b) Convocar e presidir às reuniões da Mesa Administra-
tiva, dirigindo os respetivos trabalhos;

c) Exercer a representação da Misericórdia, em juízo e 
fora dele;

d) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-
mento e rubricar os livros de atas da Mesa Administrativa;

e) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 
Mesa Administrativa conjuntamente com o Secretário;

f) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-
tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Mesa Administrativa na primeira 
reunião seguinte;

g) Assinar a correspondência, ordens de pagamento e 
os recibos comprovativos de arrecadação de receitas;

h) Delegar quaisquer dos seus poderes em outros mem-
bros da Mesa Administrativa;

i) Fazer executar as deliberações da Assembleia Geral 
e da Mesa Administrativa e cumprir quaisquer outras obri-
gações inerentes ao seu cargo, ou que as leis vigentes ou o 
costume antigo lhe imponham.

2 – Compete ao Vice-Provedor coadjuvar o Provedor 
no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas au-
sências e impedimentos.

3 – Compete ao Secretário, entre outras atribuições:
a) Superintender nos Serviços Administrativos e de Se-

cretaria, bem como na organização dos arquivos da Santa 
Casa da Misericórdia da Batalha;

b) Lavrar as atas das reuniões da Mesa Administrativa e 
efetuar a inscrição dos Irmãos admitidos no respetivo Livro;

c) Prover e atualizar o expediente da Misericórdia da 
Batalha.

4 – Compete ao Tesoureiro, entre outras atribuições:
a) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-

raria da Santa Casa da Misericórdia da Batalha;
b) Diligenciar pela prestação de informação mensal à 

Mesa Administrativa, através da apresentação de balance-
tes contabilísticos e de tesouraria;

c) Providenciar, regularmente, pelo fornecimento à 
Mesa Administrativa duma lista atualizada dos devedores;

d) Acompanhar a elaboração do inventário do patrimó-
nio da Misericórdia da Batalha, diligenciando pela sua 
permanente atualização.

5 – Compete aos Vogais coadjuvar os restantes elemen-
tos da Mesa Administrativa e desempenhar as tarefas que 
lhes forem atribuídas.

Artigo 29.º
(Funcionamento)

1 – A Mesa Administrativa reúne sempre que o julgar 
conveniente, sob convocação do Provedor, por iniciativa 
deste ou da maioria dos seus membros, mas, obrigatoria-
mente, uma vez por mês.

2 – As deliberações serão tomadas tendo em conta o 
disposto no artigo 19.º do Compromisso, tendo o Provedor 
direito a voto de qualidade, em caso de empate na votação.

Artigo 30.º
(Conselho Fiscal)

1 – O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da San-
ta Casa da Misericórdia da Batalha.

2 – O Conselho Fiscal é composto por um Presidente, 
um Vice-Presidente e um Secretário.

3 – Haverá, simultaneamente, três suplentes, que se tor-
narão efetivos à medida que se derem vagas e pela ordem 
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em que tiverem sido eleitos, podendo, até então e sem pre-
juízo disso, assistir às reuniões e tomar parte na discussão 
dos assuntos, mas sem direito a voto.

4 – Para o Conselho Fiscal devem ser escolhidos, pre-
ferencialmente, os Irmãos que possuam conhecimentos in-
dispensáveis ao exercício dos seus poderes de fiscalização.

5 – Na hipótese de vacatura do cargo de Presidente, 
será o mesmo preenchido pelo Vice-Presidente e este pelo 
Secretário.

6 – Em caso de vacatura da maioria dos lugares do Con-
selho Fiscal, depois de esgotados os respetivos suplentes, 
deverão realizar-se eleições parciais para o preenchimento 
das vagas verificadas, no prazo máximo de um mês.

7 – O termo do mandato dos membros eleitos nas con-
dições do número anterior coincidirá com o dos inicial-
mente eleitos.

Artigo 31.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal, entre outras, vigiar pelo 
cumprimento da lei e deste Compromisso e, designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a ação da Mesa Admi-
nistrativa, velando, designadamente, sobre o cumprimento 
do Relatório de Atividades e Contas do Exercício do ano 
anterior, bem como o Plano de Atividades e Orçamento, de 
Exploração Previsional e Investimentos, para o exercício 
seguinte;

b) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e docu-
mentos da Santa Casa da Misericórdia, bem como sobre 
os atos dos Órgãos Sociais, em especial nos domínios fi-
nanceiro, económico e patrimonial, sempre que o julgue 
conveniente;

c) Dar parecer sobre os documentos previstos no artigo 
21.º, n.º 1, alínea c), bem como sobre qualquer outro as-
sunto que os Órgãos Sociais submetam à sua apreciação, 
designadamente sobre a aquisição e alienação de imóveis, 
reforma ou alteração deste Compromisso;

d) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus 
membros às reuniões da Mesa Administrativa, quando para 
tal for convocado pelo Provedor;

e) Examinar e conferir os valores existentes nos cofres, 
sempre que o considere oportuno;

f) Verificar os balancetes da tesouraria, quando o en-
tender; 

g) Solicitar à Mesa Administrativa os elementos que 
considerar necessários ao cumprimento das suas atribui-
ções, bem como propor reuniões extraordinárias para dis-
cussão, com aquele órgão, de determinados assuntos cuja 
importância o justifique;

h) Apresentar à Mesa Administrativa qualquer sugestão 
que considere útil para os melhores procedimentos de ad-
ministração da Santa Casa ou qualquer proposta que vise a 
melhoria do regime de contabilidade usado.

2 – O órgão de fiscalização pode ser integrado ou as-
sessorado por um revisor oficial de contas ou por uma so-
ciedade de revisores oficiais de contas, sempre que o movi-
mento financeiro da instituição o justifique.

Artigo 32.º
(Funcionamento)

1 – O Conselho Fiscal reúne, ordinariamente, uma vez 
em cada trimestre, podendo reunir também, extraordina-

riamente, para apreciação de assuntos de caráter urgente, 
sob convocação do Presidente, por iniciativa deste ou da 
maioria dos seus membros. 

2 – As deliberações serão tomadas tendo em conta o dis-
posto no artigo 19.º deste Compromisso, tendo o Presidente 
direito a voto de qualidade, em caso de empate na votação.

Artigo 33.º
(Conselho Consultivo)

1 – A Mesa Administrativa poderá propor à Assembleia 
Geral a criação de um órgão de consulta da Misericórdia, 
com o objetivo de emitir parecer nas matérias de relevância 
institucional colocadas à sua apreciação.

2 – A composição, competência, organização e funcio-
namento do Conselho Consultivo reger-se-ão por regula-
mento aprovado pela Assembleia Geral.

Artigo 34.º
(Processo e matérias de natureza eleitoral)

1 – As eleições regem-se por este Compromisso, pelo 
Direito Canónico e pela lei civil.

2 – A abertura do processo eleitoral para os Corpos 
Gerentes compete ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, cabendo à Mesa Administrativa a preparação do ca-
derno eleitoral.

3 – A eleição será feita por escrutínio secreto, à 
pluralidade de votos dos Irmãos presentes, finda a qual o 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral anunciará os re-
sultados e proclamará os eleitos, lavrando-se e assinando-
se a respetiva ata. Comunicará ao Bispo diocesano para 
homologação, devendo os eleitos tomar posse em sessão 
que terá lugar em data que não ultrapasse a primeira quin-
zena do ano civil imediato ao das eleições, reportando-se o 
início do mandato ao dia 1 de janeiro.

4 – As reclamações contra a lista ou listas de candidatu-
ra serão decididas pelo Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral e da decisão deste cabe recurso canónico para o Bis-
po diocesano.

5 – Todos os demais procedimentos de natureza eleito-
ral serão disciplinados em regulamento próprio, aprovado 
expressamente pela Assembleia Geral.

6 – O contencioso eleitoral é da competência do Bispo 
diocesano, nos termos do Direito Canónico.

7 – Em ponderadas circunstâncias extraordinárias e 
excecionais, e após audiência prévia escrita do Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral da Santa Casa da Miseri-
córdia da Batalha no prazo perentório de 10 dias, o Bispo 
Diocesano poderá designar uma comissão administrativa 
por um período de tempo limitado, mas nunca superior 
a seis meses, para organizar e concluir o processo eleito-
ral e pôr em funcionamento regular os Órgãos Sociais da 
Misericórdia.

Artigo 35.º
(Património)

1 – O património da Santa Casa da Misericórdia da 
Batalha é constituído por todos os bens e direitos que 
integram o seu ativo, bem como pelos que venha a adquirir 
ou a receber por título legítimo.

2 – As benemerências aos Órgãos Sociais ou a algum 
dos seus membros, na qualidade de representante da Santa 
Casa da Misericórdia da Batalha, são pertença desta.
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3 – A alienação ou oneração do património da Miseri-
córdia da Batalha obedece ao previsto nos artigos 21.º e 
22.º deste Compromisso. 

4 – A Santa Casa da Misericórdia da Batalha deve 
aceitar heranças, legados ou doações, nos termos da lei, 
contanto que não fique a cumprir encargos que excedam as 
forças da herança ou do legado ou o ónus da doação e que 
não sejam contrários à lei.

Artigo 36.º
(Rendimentos)

Constituem, nomeadamente, receitas da Santa Casa da 
Misericórdia:

a) As quotas dos respetivos Irmãos;
b) As heranças, legados, doações e respetivos rendi-

mentos;
c) Os subsídios, comparticipações e compensações de 

entidades públicas, privadas e religiosas;
d) O produto da alienação de bens;
e) Os espólios móveis dos utentes que não forem legiti-

mamente reclamados pelos herdeiros ou representantes, no 
prazo de um ano a contar do dia do falecimento;

f) Os rendimentos de prestação de serviços desenvol-
vidas no âmbito dos fins compromissórios, bem como de 
outras atividades acessórias;

g) Os rendimentos de bens próprios;
h) O produto de campanhas de angariação de fundos e 

dos donativos particulares;
i) O produto de empréstimos;
j) Os rendimentos obtidos de investimentos financeiros;
k) O produto da venda de publicações sobre a história e 

atividades da Misericórdia;
l) Quaisquer outros rendimentos conformes com a lei, 

este Compromisso ou os Regulamentos.

Artigo 37.º
(Gastos)

1 – As despesas da Santa Casa da Misericórdia da Ba-
talha são de funcionamento e de investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução do presente Compromisso;
b) As do exercício do culto e as que resultam do cum-

primento de encargos da responsabilidade da Misericórdia 
da Batalha;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que a Miseri-
córdia da Batalha seja associada; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Sociais 
e trabalhadores, quer em serviço da Misericórdia da Bata-
lha, quer para benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 38.º
(Beneméritos e Honorários)

1 – Podem ser declarados Beneméritos da Irmandade 
da Misericórdia da Batalha, sem no entanto assumirem a 
qualidade efetiva de Irmãos, pessoas ou entidades que, por 
lhe haverem efetuado donativos ou doações relevantes, se-
jam merecedoras de tal distinção.

2 – Podem ser declarados Honorários da Irmandade da 
Misericórdia da Batalha, sem no entanto assumirem a qua-
lidade efetiva de Irmãos, pessoas ou entidades que, pelo 
seu mérito social ou em recompensa de relevantes serviços 
prestados, sejam merecedoras de tal distinção. 

3 – A declaração de Benemérito e Honorário compete 
à Assembleia Geral, mediante proposta da Mesa Adminis-
trativa, procedendo-se à sua inscrição em Livro especial 
próprio e passando-se-lhe o respetivo diploma.

4 – Os Beneméritos e Honorários existentes à data de 
aprovação deste Compromisso manterão essa qualidade e 
gozarão dos direitos próprios, sem prejuízo de outros espe-
ciais que, entretanto, lhes tenham sido concedidos.

Artigo 39.º
(Extinção)

1 – A extinção da Santa Casa da Misericórdia da Bata-
lha processa-se nos termos das leis civil e canónica.

2 – A Assembleia Geral só pode deliberar sobre 
a extinção, por maioria qualificada, na sequência de 
convocatória expressamente efetuada para o efeito, nos 
termos previstos no artigo 22.º deste Compromisso.

3 – A Assembleia Geral que deliberar a dissolução no-
meará os liquidatários de entre os Irmãos presentes.

4 – Em caso de extinção da Misericórdia da Batalha, 
o remanescente dos respetivos bens, após os que tiverem 
o destino decorrente de vinculação legal ou compromissó-
ria específica, será, por deliberação da Assembleia Geral 
e após ouvido o Bispo diocesano territorialmente compe-
tente, atribuído a outra Instituição de Misericórdia ou Ins-
tituição de expressão católica com finalidade idêntica, em 
estrita observância do Compromisso CEP/UMP.

5 – Em caso de extinção da Misericórdia da Batalha, 
competirá igualmente à Assembleia Geral eleger uma co-
missão liquidatária, com poderes limitados à prática dos 
atos meramente conservatórios e necessários, quer à liqui-
dação do património social, quer à ultimação dos negócios 
pendentes.

6 – A extinção da Misericórdia da Batalha, como Ins-
tituição Particular de Solidariedade Social, implica a sua 
subsistência como pessoa jurídica canónica, mantendo a 
propriedade dos bens afetos a fins de caráter religioso ou a 
outras atividades a que se dedique.

Artigo 40.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação deste Compromisso serão resolvidas ou integra-
das conformemente à lei, ao Compromisso CEP/UMP e 
aos princípios gerais de direito canónico ou civil.

Artigo 41.º
(Norma transitória)

Constituído por quarenta e um artigos, este Compro-
misso revoga integralmente o anterior Compromisso da 
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Santa Casa da Misericórdia da Batalha, entrando em vi-
gor imediatamente após aprovação em Assembleia Geral 
e cumprimento das demais formalidades exigidas por lei.

Aprovado em Assembleia Geral de 08 de outubro de 2015.
A Mesa da Assembleia Geral da Irmandade da Santa 

Casa da Misericórdia da Batalha,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos 
da Casa Diocesana do Clero 
de Leiria-Fátima

Refª: CE2015A-049
O padre Clemente Dotti, Presidente da Direção da Casa 

Diocesana do Clero de Leiria-Fátima, com data de 23 de 
outubro de 2015, apresentou ao Bispo de Leiria-Fátima os 
novos Estatutos da dita Casa do Clero, aprovados pela Di-
reção e pela assembleia geral do clero na sua reunião de 
1 de outubro do ano corrente, conforme ata que nos foi 
presente, solicitando a sua homologação.

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica” aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa 
na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que estão assinados pelos membros da Direção e cons-

tam de um preâmbulo,  5 capítulos e 39 artigos impressos 
em 1 folhas A4 rubricadas por mim. São assinados dois 
exemplares, sendo um para a instituição e outro para o ar-
quivo da secretaria episcopal.

Leiria, 27 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
A Casa Diocesana do Clero, antiga aspiração do pres-

bitério, deu os primeiros passos para a sua concretização, 
em 1972, com a oferta de um terreno pelo Cónego Aurélio 
Galamba de Oliveira. Por proposta do Clero, em 1978, o 
bispo D. Alberto Cosme do Amaral nomeou a Comissão 
Diocesana do Clero, à qual confiou a tarefa de conduzir o 
projecto. O seu bom acolhimento, manifestado em genero-
sas contribuições, possibilitou que a Casa chegasse a bom 
porto e, em 1989, acolhesse os primeiros residentes.

No decreto de 1986, em que aprovou os estatutos pro-
visórios, o Bispo D. Alberto dizia que era “com imenso 
júbilo e gratidão” que via surgir e crescer a Casa para dar 
aos membros do Presbitério Diocesano e às familiares e 
empregadas que os acompanharam, no seu ministério pas-
toral, no serviço doméstico, as condições de vida que a sua 
situação de idade avançada, doença ou invalidez exijam.

Passados mais de quinze anos, com as circunstâncias 
mudadas, nomeadamente pela entrada em vigor do Regu-

lamento da Administração dos Bens da Igreja (RABI) na 
Diocese de Leiria-Fátima, e dentro do espírito sinodal de 
renovação, impunha-se a revisão dos Estatutos, a fim de 
lhes dar maior clareza e os tornar instrumento válido para 
que a instituição atinja os seus objetivos em favor do clero 
e de outros beneficiários. Neste sentido, elaborou-se uma 
Carta de Princípios, discutida e aprovada em Assembleia-
Geral dos membros da Casa reunida a 7 de Junho de 2001, 
que serviu de orientação aos Estatutos e ao Regulamento 
Geral aprovados pelo bispo D. Serafim Silva, em 2002.

Nesta Carta definiu-se que todos os membros do Pres-
bitério, sujeitos dos mesmos direitos e deveres face à Casa, 
são por ela corresponsáveis. Exercem a sua responsabili-
dade mediante a participação nos processos de decisão, 
sempre que para tal forem solicitados, e ainda pela visita, 
dedicação e apoio à Instituição.

A publicação do Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14 de 
novembro, que alterou o regime das instituições particula-
res de solidariedade social, e a consequente aprovação pela 
Conferência Episcopal Portuguesa de estatutos-modelo para 
as instituições sociais da Igreja Católica tornaram necessária 
esta atualização dos estatutos da Casa Diocesana do Clero.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Casa Diocesana do Clero de Leiria-Fátima, ora 
em diante também designada por “Casa”, é uma pessoa 
jurídica canónica de natureza pública, sujeita em Direito 
Canónico de obrigações e de direitos consentâneos com a 
índole de instituto da Igreja Católica, para desempenhar o 
múnus indicado nos presentes Estatutos, em ordem ao bem 
público eclesial (cf CIC c. 116,§1), ereta canonicamente 
por decreto do Bispo da Diocese de Leiria- Fátima e sob 
sua vigilância e tutela, com Estatutos aprovados por esta 
autoridade eclesiástica (cf CIC cc.113, § 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
a Casa é uma pessoa jurídica canónica constituída por decre-
to da autoridade eclesiástica, a que o Estado Português reco-
nhece personalidade jurídica civil, que se rege pelo Direito 
Canónico e pelo Direito Português, aplicados pelas respetivas 
autoridades, e tem a mesma capacidade civil que o Direito 
Português atribui às pessoas coletivas de direito privado, sem 
fim lucrativo, gozando dos mesmos direitos e benefícios atri-
buídos às Instituições Particulares de Solidariedade Social, 
nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, a Casa é uma pessoa 
coletiva religiosa reconhecida como Instituição Particular 
de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 172-A/2014, artº 
2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), integrada no tipo de 
Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja Cató-
lica, devidamente inscrita no competente registo das IPSS, 
sob o n.º 20003522419, que adota a forma de Centro So-
cial, sem prejuízo do espírito e disciplina religiosa que o 
informam, regendo-se pelas disposições do Estatuto das 
IPSS e demais normas aplicáveis, desde que no respeito 
pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – A Casa foi criada para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
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uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – A Casa tem a sua sede em Avenida João XXIII, 
Cova da Iria, Fátima, município de Ourém.

2 - Esta instituição, nos termos do Art. 29.°, destina-
se a acolher e dar conveniente assistência aos sacerdo-
tes diocesanos idosos ou inválidos que o desejarem e a 
proporcionar aos outros condições para um tempo de re-
cuperação da saúde, repouso ou revigoramento físico e 
espiritual.

3 - Dentro das disponibilidades existentes e das con-
dições de admissão estabelecidas no Regulamento Geral, 
a Casa também acolhe e presta assistência às familiares e 
empregadas que acompanharam os sacerdotes no seu mi-
nistério pastoral, no serviço doméstico.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – A Casa, na prossecução dos seus fins, deverá orien-
tar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social da 
Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princípios 
inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os residentes e colaboradores, num espírito de 
solidariedade humana, cristã;

c) Um incentivo do espírito de convivência humana 
como fator decisivo do trabalho em comum tendente à va-
lorização integral das pessoas;

d) Os benefícios da cooperação com pessoas ou comu-
nidades, permanentes ou ocasionais;

e) O seguimento, na sua atividade, dos princípios cató-
licos, não aceitando compromissos que de alguma forma 
condicionem a observância destes princípios;

f) A escolha dos seus próprios agentes (colaboradores, 
assalariados ou voluntários) de entre as pessoas que parti-
lhem, ou pelo menos respeitem, a identidade católica das 
obras de caridade;

Artigo 4.º
(Atividades principais)

Para a realização das suas finalidades e na medida em 
que a prática o aconselhe e os meios disponíveis o permi-
tam, a Casa propõe-se oferecer diversos serviços, nomea-
damente e por ordem de prioridade:

a) Residência para sacerdotes diocesanos idosos, invá-
lidos, em convalescença ou repouso temporário e para as 
familiares e empregadas mencionadas no artigo anterior, 
em circunstâncias idênticas de idade e saúde;

b) Centro de dia e de convívio para os sacerdotes 
diocesanos;

c) Atividades de ocupação de tempos livres;
d) Atividades de manutenção física;

e) Iniciativas culturais de valorização e expressão de 
qualidades pessoais;

f) Assistência na doença e noutras situações de neces-
sidade.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, a Casa poderá exercer, de modo secundário, 
outras atividades de fins não lucrativos, de carácter cultu-
ral, educativo, recreativo, de assistência e de saúde.

2 – A Casa pode ainda desenvolver atividades de na-
tureza instrumental relativamente aos seus fins não lucra-
tivos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – A Casa rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2– A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades da Casa obedecerão às normas aplicáveis 
e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – A Casa poderá colaborar com outras instituições, 
particularmente com a Diocese, desde que não contrariem 
a legislação canónica universal e particular, os fins e a au-
tonomia da Casa ou a perspetiva cristã da vida que informa 
os presentes Estatutos.

2 – A Casa poderá celebrar acordos de cooperação com 
entidades oficiais e particulares, em ordem a receber o indis-
pensável apoio técnico e financeiro para as suas atividades.

3 – A Casa pode, na prossecução dos seus fins, unir-se a 
uma ou mais instituições congéneres, que exerçam idêntica 
atividade segundo as normas da Igreja Católica, podendo 
constituir ou participar em uniões, federações ou confede-
rações, com licença do Ordinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes da Casa:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2– A duração do mandato dos órgãos gerentes da Casa 

é de quatro anos.
3 – Os membros dos órgãos gerentes não devem per-

manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos.
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4 – Compete ao Bispo Diocesano, ouvida a assembleia 
geral do clero, a nomeação dos membros dos órgãos geren-
tes da Casa.

5 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

6 – Caso se justifique, além dos corpos gerentes, poderá 
haver um Diretor Executivo nomeado pelo Bispo Diocesano.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos da Casa podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1– Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de dois meses.

2 – Compete ao Bispo Diocesano prover ao preenchi-
mento das vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou por 
qualquer outra razão, será iniciado novo mandato dos ór-
gãos gerentes em conformidade com o disposto no número 
4 do Artigo 8º.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo em simultâneo nos ór-
gãos da Casa.

2– A nenhum membro dos corpos gerentes da Casa ou 
qualquer familiar até ao 2.º grau, é permitido celebrar, dire-
ta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico com a Casa, 
a não ser que daí advenham vantagens claras para a insti-
tuição, tenha o parecer favorável da Direção e do Conselho 
Fiscal e a aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Se for conveniente, por motivos justificados, pode 
um trabalhador da Casa ser nomeado membro da Direção 
ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

1 – Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito ou nos quais 
sejam interessados pessoas suas familiares até ao 2º grau.

2 – Os fundamentos das deliberações sobre a aprova-
ção do conteúdo e celebração dos contratos referidos no 
número anterior devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros dos 
corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória e deliberações)

1 – Os órgãos da Casa são convocados pelos respetivos 
presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maioria 
dos titulares dos órgãos.

2 – Os órgãos da Casa só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

Artigo 16.º
(Reuniões e votações)

1 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes. Em caso de empate na votação o presidente 
pode dirimir a paridade com o seu voto.

2 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

3 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual ele seja interessado, 
ou algum seu familiar ao 2º grau.

Artigo 17.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão da Casa, assinadas obrigatoriamente por todos 
os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 18.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de mem-
bros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, devendo 
haver sempre um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

Artigo 19.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;
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c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal da Casa;

e) Representar a Casa em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei civil e canónica, dos 

estatutos e das deliberações dos órgãos da Casa e as deter-
minações do Bispo Diocesano;

g) Gerir o património da casa, nos termos da lei civil e 
canónica;

h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-
trimónio da casa, e o registo dos bens imoveis;

i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 
e valores da casa;

j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 
e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita da Casa;
l) Elaborar os regulamentos internos da Casa;
m) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos, caso 

esta exista;
n) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
o) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;
p) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
q) Executar as demais funções que lhe estejam atribuídas 

pelos presentes Estatutos e que decorram da lei aplicável, de-
signadamente da legislação canónica universal e particular.

r) Garantir o culto divino nas suas diversas manifesta-
ções e a administração dos sacramentos e sacramentais aos 
membros da Casa.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de certas 
categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou cons-
tituir representantes para esse efeito, designadamente pro-
fissionais qualificados ao serviço da Casa, como o Diretor 
Executivo.

Artigo 20.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração da Casa, orientando 

e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-

tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Direção na primeira reunião se-
guinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 21.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação no “site” da Casa 

ou da Diocese das informações ou suportes das contas do 
exercício, bem como das súmulas do programa e relatório 
de atividades e do orçamento, que a lei mande publicar.

Artigo 22.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores da Casa;
b) Promover e superintender a devida organização e 

elaboração dos registos de tesouraria e contabilidade, e ou-
tros procedimentos legais inerentes;

c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 
receita conjuntamente com o Presidente;

d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 
que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

e) Providenciar a legalidade dos procedimentos, no-
meadamente no que se refere a contratos, seguros, preen-
chimento e entrega de documentos.

Artigo 23.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês 
e sempre que for convocada pelo Presidente, pelo Bispo 
Diocesano ou a pedido da maioria dos membros da Dire-
ção.

Artigo 24.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar a Casa são necessárias e bastantes as 
assinaturas conjuntas do Presidente ou Vice- Presidente e 
de qualquer outro membro da Direção.

2 – Em todos os atos externos a Casa que envolvem 
meios de pagamento são obrigatórias as assinaturas con-
juntas do Presidente ou do Vice- Presidente e do Tesou-
reiro, e em caso de ausência e impedimento do último, a 
assinatura do Presidente e de dois membros da Direção.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 25.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 26.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscali-
zação da Casa, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
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cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

b) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos da Casa, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

c) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

d) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos da Casa.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão.

Artigo 27.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez em 
cada semestre e sempre que for convocado pelo Presidente, 
por sua iniciativa ou a pedido da maioria dos seus mem-
bros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 28.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
da Casa que pode ser instituído pelo Bispo Diocesano, sob 
proposta da Direção.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período que não vá além do termo do man-
dato dos órgãos gerentes em exercício.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – A remuneração do Diretor Executivo será estabe-
lecida pela Direção, tendo em conta as capacidades finan-
ceiras da instituição, a qualificação profissional e o horário 
de trabalho.

Artigo 29.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da 
gestão corrente da Casa, bem como cumprir, executar e 
mandar executar as deliberações da Direção, a quem deve 
obediência, com obrigação de participar nas reuniões da 
Direção para as quais for convidado, ainda que sem direito 
de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 30.º
(Do património)

1 – Constitui património da Casa o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património da Casa:

a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade da Casa consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 31.º
(Da receita)

Constituem receitas da Casa:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Casa a tí-

tulo secundário ou instrumental e afetas ao exercício da sua 
atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Casa ou por terceiros.

Artigo 32º
(Da despesa)

1 – As despesas da Casa são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade da Casa;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Casa 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço da Casa, quer para be-
nefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existen-
tes; 
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b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 33.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 34.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2– São atos de administração extraordinária todos 
aqueles que não sejam considerados em face dos estatutos 
e da lei como da administração ordinária:

a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária;
d) Novas construções que importem uma despesa supe-

rior a vinte por cento da receita expressa na prestação de 
contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto ou classi-
ficados:

f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 
de bens temporais doados ao Casa com o ónus, prolongado 
por tempo superior a cinco anos, de, com os rendimentos, 
mandar celebrar Missas ou realizar outras funções ecle-
siásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3– Só com prévia autorização escrita Autoridade ecle-
siástica competente a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos à Casa, coisas preciosas em ra-
zão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens que 
se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal Por-
tuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiásticos.

4– São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
da Casa sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 35.º
(Perfil dos agentes da Casa)

1 – A Casa é obrigada a escolher os próprios agentes de 
entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respeitem, a 
identidade católica da instituição.

2 – Para garantir o testemunho evangélico no serviço 
da caridade, quantos operam na pastoral caritativa da Casa, 
a par da devida competência profissional, deem exemplo 
de vida cristã e testemunhem a formação do coração que 
ateste uma fé em ação na caridade.

3 – Com esta finalidade, a Casa providenciará à sua 
formação, mesmo no âmbito teológico e pastoral, através 
de currículos específicos e de adequadas propostas de vida 
espiritual.

Artigo 36.º
(Destino dos bens em caso de extinção da Casa)

1 – A Casa pode ser extinta pelo Bispo diocesano, em 
conformidade com a legislação canónica universal e parti-
cular aplicável.

2 – Em caso de extinção da Casa, passarão para a 
Diocese ou para outra pessoa jurídica canónica que o Bispo 
Diocesano determine, os bens móveis e imóveis e direitos 
que esta lhes houver afetado e os que lhe forem deixados 
ou doados com essa condição.

CAPÍTULO IV
LIGA DE AMIGOS

Artigo 37.º
(Amigos do Casa)

1 – Pode ser criada uma Liga dos Amigos, de existência 
facultativa, constituída por todas as pessoas que se propu-
serem colaborar na prossecução das atividades da Casa e 
que pretendam aderir enquanto tal, quer através da con-
tribuição pecuniária, quer de trabalho voluntário, e que, 
como tal, sejam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admissão 
dos familiares dos beneficiários na Liga dos Amigos.

3 – A constituição, organização e funcionamento da Liga 
obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Direção.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de nature-
za pública, a Casa está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emis-
são de instruções, ao direito de visita, à apresentação de 
contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão dos 
seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina 
eclesiástica.

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas 
Jurídicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Co-
letivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados com 
aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Os presentes estatutos apresentados pela Direção, fo-
ram apreciados e aprovados pela assembleia geral do clero 
em 1 de outubro de 2015.

A Direção,
(Assinaturas)
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Homologação dos Estatutos 
do Lar Santa Beatriz da Silva

Refª: CE2015A-050
A Irmã Maria da Graça Martins Peixoto, presidente do 

Lar Santa Beatriz da Silva, fundado e gerido pela Congre-
gação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres, 
com data de 19 de outubro de 2015, apresentou ao Bispo 
de Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Lar, aprovados 
pela Direção, na sua reunião de 17 de outubro do ano cor-
rente, e pela Superiora Geral da mencionada Congregação, 
solicitando a homologação dos mesmos.

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica” aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa 
na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que constam de um preâmbulo, 5 capítulos e 39 artigos 

e estão impresso em 13 folhas A4 rubricadas pelos mem-
bros da Direção e por mim. São assinados três exemplares: 
dois para a instituição e um para o arquivo da secretaria 
episcopal.

Leiria, 27 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS 

PREÂMBULO
A Obra que deu início ao Lar Santa Beatriz da Silva foi 

fundada pela Serva de Deus Maria Isabel da Santíssima 
Trindade (Fundadora das Irmãs Concepcionistas ao Servi-
ço dos Pobres), em Janeiro de 1945. A pedido de um grupo 
de mães, as Irmãs abriram uma Creche a que deram o nome 
de “Abrigo Infantil de S. José”. A partir de 1950, a Creche 
foi substituída por um Internato de Meninas com proble-
mas familiares e económicos. Em 1959, é criada uma esco-
la primária pelo Ministério da Educação Nacional.

A situação social, familiar e económica em Portugal 
começou a sofrer algumas transformações e o Internato foi 
extinto em 1968. No mesmo ano foi criada uma nova for-
ma de servir, pela abertura de um Jardim-de-infância vindo 
a encerrar em 1982, bem como a Escola.

Atentas aos sinais dos tempos as Irmãs Concepcionis-
tas ao Serviço dos Pobres, a 8 de Março de 1976 iniciam 
o acolhimento de Idosos, denominado Lar das Irmãs Con-
cepcionistas. Hoje “Lar de Santa Beatriz da Silva”. É uma 
obra votada ao serviço dos Idosos e da família, inspirada 
no Carisma da Fundadora, Madre Maria Isabel da SS.ma 
Trindade, que se fez pobre para Privilegiar os Pobres e na 
tradição da Congregação, cujo serviço se realiza em pro-
funda e plena dedicação, bondade, valorização, respeito, 
proximidade, escuta, oração, amor e confiança, como “so-
lícitas mães da caridade”, tal como na sua origem.

É à luz desta forma de servir, e como comprometimento 
para com os nossos “privilegiados” que se devem reger 
e por em prática todos os referenciais normativos que 
orientam a instituição, através dos seus estatutos. 

Os presentes estatutos foram elaborados para dar cumpri-
mento ao estabelecido no n.º 4 e 5 do art. 5º, do Decreto de Lei 
n.º 172-A/2014, de 14 de Novembro, que efetuou a alteração 
legal aos estatutos das IPSS. Os mesmos foram elaborados, 
tendo como modelo, aquele que foi apresentado pela confe-
rência Episcopal Portuguesa, com as devidas adaptações, ten-
do em conta as características próprias desta Instituição. 

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Lar Santa Beatriz da Silva (a partir deste mo-
mento designada como Fundação) é uma pessoa jurídica 
canónica de natureza pública, sujeita em Direito Canónico 
de obrigações e de direitos consentâneos com a índole de 
instituto da Igreja Católica, para desempenhar o múnus in-
dicado nos presentes Estatutos, em ordem ao bem públi-
co eclesial, ereta canonicamente por decreto do Bispo da 
Diocese de Leiria-Fátima, a 29 de junho de 1986, sob tute-
la da Congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço 
dos Pobres (a partir deste momento designada como Irmãs 
Concepcionistas) e vigilância da sua Superiora Geral, e 
com Estatutos aprovados pelo Bispo de mesma Diocese.

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
a Fundação é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, a Fundação é uma 
pessoa coletiva religiosa reconhecida como Instituição 
Particular de Solidariedade Social (IPSS), qualificada 
como Instituto da Igreja Católica, devidamente inscrita 
desde o dia 21/05/1987, na Direção Geral da Segurança 
Social, no Livro das Fundações de Solidariedade Social 
sob o nº 29/87, que adota a forma de LAR, sem prejuízo do 
espírito e disciplina religiosa que o informam, regendo-se 
pelas disposições do Estatuto das IPSS e demais normas 
aplicáveis, desde que no respeito pelas disposições da Con-
cordata de 2004.

4 – A Fundação foi criada para a prossecução dos seus 
fins próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por 
isso uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmen-
te, que, no exercício da sua atividade própria, não exer-
ce fins ou comissões de outras entidades, sem prejuízo da 
sua articulação programática com outras pessoas jurídicas 
canónicas e da sujeição à legislação canónica universal e 
particular, especificamente em matéria de vigilância da Su-
periora Geral das Irmãs Concepcionistas.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – A Fundação tem a sua sede na Rua Nossa Senho-
ra de Lurdes, s/n, 2495-422 Fátima freguesia de Fátima, 
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município de Ourém, Distrito de Santarém e Diocese 
Leiria-Fátima.

2 – A Fundação tem por âmbito de ação prioritária, 
embora não exclusivamente, o território do município de 
Ourém, podendo contudo, de forma fundamentada alargar 
o âmbito da sua ação, a todo o território nacional. 

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – A Fundação prossegue o bem público eclesial na 
sua área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, da 
cultura, educação e a integração comunitária e social, na 
perspetiva dos valores do Evangelho, da comunidade onde 
está situado, especialmente dos mais pobres.

2 – A Fundação, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina So-
cial da Igreja, da Espiritualidade e carisma de Madre Isabel 
da SSma Trindade, fundadora das Irmãs Concepcionistas, 
tendo em conta, entre outros, os seguintes princípios inspi-
radores e objetivos:

a) O contexto carismático em que surgiu e exerce a sua 
atividade sob a orientação da comunidade religiosa resi-
dente enquanto garante da marca carismática e elo de liga-
ção com as instâncias carismáticas e civis.  

b) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

c) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e moral 
dos seus beneficiários e colaboradores;

d) A promoção integral de todos os beneficiários e co-
laboradores, num espirito de convivência, e solidariedade 
humana, cristã e social

e) A realização de um serviço, segundo a Espiritualidade 
e carisma de Madre Isabel, devendo proporcionar respeito 
pela liberdade de consciência, formação cristã aos seus be-
neficiários e colaboradores e não permitir qualquer ativida-
de que se oponha aos princípios cristãos;

f) Um incentivo do espírito de convivência humana 
como fator decisivo do trabalho em comum tendente à va-
lorização integral de todos os beneficiários e colaboradores;

g) A prioridade à proteção dos idosos mais pobres e 
desfavorecidas 

h) O seguimento, na sua atividade, dos princípios ca-
tólicos e não aceitar compromissos que de alguma forma 
condicionem a observância destes princípios;

i) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

j) A participação na ação social no meio onde desenvol-
ve a sua ação, em estreita cooperação com outras institui-
ções e grupos de ação social e com a entreajuda cristã de 
proximidade;

k) A escolha dos seus próprios agentes (colaboradores, 
voluntários) de entre as pessoas que partilhem, ou pelo me-
nos respeitem, a identidade católica das obras de caridade;

l) A procura em evitar financiamentos ou contribuições 
por entidades ou instituições que prossigam fins em con-
traste com a doutrina da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior con-
cretizam-se mediante a concessão de bens, a prestação de 

serviços e de outras iniciativas de promoção do bem-estar 
e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, 
nomeadamente nos seguintes domínios:

a) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas;

b) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, que a fundação entenda por bem desenvolver, 
de harmonia com a lei e o espírito e carisma que a fundou 
e anima. 

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, a Fundação poderá exercer, de 
modo secundário, outras atividades de fins não lucrativos, 
de carácter religioso, cultural, educativo, recreativo, de as-
sistência e de saúde.

2 – A Fundação pode ainda desenvolver atividades 
de natureza instrumental relativamente aos seus fins não 
lucrativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades 
por ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

3 – A Fundação não tem fins lucrativos.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – A Fundação rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Próprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – Os presentes Estatutos carecem do parecer da Supe-
riora Geral e da aprovação do Bispo diocesano, o mesmo 
sucedendo com a sua revisão ou alteração, que só poderão 
ser propostas pela Direção.

3 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades da Fundação obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados e aprovados 
pelo conselho administração.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – A Fundação poderá colaborar com as demais ins-
tituições existentes no âmbito da sua ação, desde que não 
contrariem a legislação canónica universal e particular, os 
fins e a sua autonomia ou a perspetiva cristã da vida que 
informa os presentes Estatutos.

2 – A Fundação poderá celebrar acordos de cooperação 
ou pareceria com entidades oficiais e particulares, em or-
dem a receber o indispensável apoio técnico e financeiro 
para as suas atividades.

3 – A Fundação pode, na prossecução dos seus fins, 
unir-se a uma ou mais instituições congéneres, que exer-
çam idêntica atividade segundo as normas da Igreja Católi-
ca, podendo constituir ou participar em uniões, federações 
ou confederações, com licença do Ordinário do lugar.

Artigo 8º
(Regime Pecuniário dos Benefícios)

1 - Os serviços prestados pela Fundação serão gratuitos 
ou remunerados em regime de porcionismo, de acordo com 
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a situação económico-familiar dos beneficiários, apurada 
em inquérito.

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as 
tabelas de comparticipação dos beneficiários serão elabo-
radas em conformidade às normas legais, aos acordos de 
cooperação ou de parceria celebrados com as entidades pú-
blicas ou privadas.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 9º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes da Fundação:
a)  O Conselho de administração;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes da Fun-

dação, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o 
houver, é de quatro anos, renováveis sob proposta da Supe-
riora Geral ao Bispo da Diocese, que os nomeia.

3 – O mandato inicia-se com a tomada de posse.
4 – Os membros dos corpos gerentes são membros da 

congregação das irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Po-
bres  

5 – A lista dos membros dos órgãos gerentes da Funda-
ção é proposta pela Superiora Geral, ao Bispo da Diocese, 
que os nomeia.

6 – Para a constituição da lista dos membros dos ór-
gãos dirigentes da Fundação, a apresentar à nomeação do 
Bispo da Diocese, a Superiora Geral, deve consultar o seu 
Conselho.

7 – Com a apresentação da lista ao Bispo da Diocese é 
estabelecido o número de membros da Direção, qualidade 
e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

8 – Uma vez providos os membros dos órgãos pelo Bis-
po da Diocese, bem como o Diretor Executivo, quando for 
o caso, estes tomarão posse perante a Superiora Geral.

9 – O mandato termina no termo do respetivo período, 
sem prejuízo do dever de manutenção em funções até à 
posse dos novos titulares.

10 – Não é órgão gerente da Fundação o Diretor Exe-
cutivo, que constitui um cargo facultativo que pode ser ins-
tituído por deliberação da Direção, que procede também à 
nomeação do respetivo titular, uma vez obtido o parecer 
favorável do Conselho Fiscal e obtida o parecer da Supe-
riora Geral e aprovação do Bispo da Diocese.

11 – Os órgãos sociais não podem ser constituídos 
maioritariamente pelos colaboradores da instituição

Artigo 10.º
(Remoção)

1 – A Congregação das irmãs Concepcionistas tem a fa-
culdade de propor a substituição de qualquer um dos mem-
bros que integra os órgãos sociais, sempre que, fundada-
mente o julgue conveniente, atenta a defesa dos superiores 
interesses da Fundação. 

2 - A alteração dos corpos sociais prevista no número 
anterior carece da aprovação do Prelado da Diocese, ca-
bendo-lhe nomear os novos membros nos termos gerais.

3 - Cessa de imediato o mandato de qualquer membro 
dos corpos gerentes designado na qualidade de membro da 
Congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos 
Pobres que ficar desvinculado, de facto ou de direito, da 
Congregação.

Artigo 11.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete à Superiora Geral, indicar ao Bispo da 
Diocese os elementos que preencham as vagas para com-
pletar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou por 
qualquer outra razão, será apresentada pela Superiora Ge-
ral ao Prelado da Diocese a lista completa para os órgãos, 
iniciando-se novo mandato.

Artigo 12.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido o 
desempenho de mais de um cargo nos órgãos da Fundação.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes da Funda-
ção ou qualquer familiar em linha reta ou até ao 2.º grau 
da linha colateral, é permitido celebrar, direta ou indire-
tamente, qualquer negócio jurídico com a fundação, a não 
ser que daí advenham vantagens claras para a instituição 
e tenha a decisão unânime e fundamentada de aprovação 
dos restantes membros da Direção e o parecer favorável do 
Conselho Fiscal.

3 – Também não poderão exercer atividade ou o man-
dato como titular de corpos gerentes de entidades confli-
tuantes com a atividade da Fundação. 

4 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Bispo da Diocese, pode um trabalhador da Fundação ser 
nomeado Diretor Executivo.

Artigo 13.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas delas 
derivadas, com a aprovação escrita dos membros da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Con-
selho Fiscal e a aprovação da Superiora Geral das Irmãs 
Concepcionistas ao serviço dos Pobres, um dos membros 
da Direção, ou o Diretor Executivo, pode ser remunerado 
dentro dos limites da lei.

Artigo 14.º
(Impedimentos)

1 – Os membros dos corpos gerentes não podem votar 
em assuntos que diretamente lhes digam respeito ou nos 
quais sejam interessados qualquer familiar em linha reta ou 
até ao 2º grau da linha colateral.

2 – Os fundamentos das deliberações sobre a aprova-
ção do conteúdo e celebração dos contratos referidos no 
número anterior devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.
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Artigo 15.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 16.º
(Convocatória e deliberações)

1 – Os órgãos da Fundação são convocados pelos res-
petivos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da 
maioria dos titulares dos órgãos, com o mínimo de três dias 
de antecedência por mail ou carta. 

2 – Os órgãos da Fundação só podem deliberar com a 
maioria dos seus titulares presentes.

Artigo 17.º
(Reuniões e votações)

1 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes. Em caso de empate na votação a Presidente 
pode dirimir a paridade com o seu voto.

2 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

3 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º grau 
da linha colateral.

4 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos ge-
rentes, a Superiora da Comunidade de Fátima das Irmãs 
Concepcionistas, pode assistir às reuniões desses órgãos, 
sem direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhe-
cer com a devida antecedência as datas e ordens de traba-
lho das respetivas reuniões. A mesma Superiora pode ainda 
comunicar com os membros dos órgãos, enviando comuni-
cações aos membros sobre quaisquer assuntos referentes à 
atividade da Fundação.

Artigo 18.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão da Fundação, assinadas obrigatoriamente por 
todos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de 
modo a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e 
a impedir o seu extravio. Pode manter-se o sistema de 
livro de atas.

3 – Cabe à Secretária de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÂO

Artigo 19.º
(Composição do Conselho de Administração)

O Conselho de Administração, designado também 
como Direção é constituído por três membros que desem-
penharam os cargos de Presidente, Secretária e Tesoureira.

Artigo 20.º
(Competências da Conselho de Administração)

1 – Compete à Direção, como órgão de administração 
da Fundação, gerir a instituição e representá-la, incumbin-
do-lhe, designadamente:

a) Definir linhas fundamentais de atuação da Fundação
b) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
c) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos à Superiora Geral;

d) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

e) Apreciar e deliberar sobre relatórios anuais, sobre a 
situação financeira, e o funcionamento da instituição

f) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal da Fundação e exercer o poder disciplinar;

g) Representar a Fundação em juízo ou fora dele;
h) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos da Fundação;
i) Gerir o património da Fundação, nos termos da lei;
j) Elaborar e manter atualizado o inventário do patrimó-

nio da Fundação, e o registo dos bens imoveis;
k) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores da instituição;
l) Deliberar sobre a aceitação de heranças, legados e 

doações, ou outro tipo de receitas pedindo parecer à Supe-
riora Geral para as aceitar ou rejeitar;

m) Providenciar sobre fontes de receita da Fundação;
n) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

a apresentar à Superiora Geral e ao Bispo da Diocese
o) Comunicar à tutela a ocorrência de factos, que nos 

termos da lei e da vontade do Fundador, possam constituir-
se como causas modificativas ou extintivas, bem como, 
deliberar sobre propostas de modificação ou da extinção 
da Fundação

p) Elaborar os regulamentos internos da Fundação e 
submete-los à apreciação da Superiora Geral;

q) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-
tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;

r) Celebrar acordos de cooperação/parcerias com enti-
dades oficiais e particulares.

s) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 
lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;

t) Apresentar as contas do exercício, nos termos e den-
tro dos prazos estabelecidos, ao órgão competente para 
averiguação da sua Legalidade; 

u) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-
das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
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profissionais qualificados ao serviço da Fundação, como o 
Diretor Executivo.

Artigo 21.º
(Competências da Presidente)

1 – Compete à Presidente da Direção:
a) Superintender na administração da Fundação, orien-

tando e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos, e promover a execução das suas 
deliberações;

c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-
mento e rubricar o livro de atas da Direção;

d) Despachar os assuntos normais de expediente e outros 
que careçam de solução urgente, sujeitando estes últimos à 
confirmação da Direção na primeira reunião seguinte.

Artigo 22.º
(Competências da Secretária)

Compete à Secretária:
a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Substituir a Presidente nas suas faltas ou impedi-

mentos;
e) Providenciar pela publicitação no “site” da Fundação 

das informações ou suportes das contas do exercício, bem 
como das súmulas do programa e relatório de atividades e 
do orçamento, que a lei mande publicar.

Artigo 23.º
(Competências da tesoureira)

Compete à tesoureira:
a) Estudar, organizar e dirigir, nos limites dos poderes 

de que está investido, a política financeira contabilística e 
fiscal aprovada pelo conselho de administração;

b) Satisfazer as ordens de pagamento;
c) Arquivar os documentos de Receitas e despesas 
d) Receber e guardar os valores da Fundação;
e) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
f) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com a Presidente;
g) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 

que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

h) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria;

Artigo 24.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pela Presidente, por sua iniciati-
va ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 25.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar a Fundação são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas da Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas da Presidente e de um outro membro do 
Conselho de Administração, de preferência da Tesoureira.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 26.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros que 
desempenharam os cargos de Presidente, Secretária e Vogal.

Artigo 27.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção da Fundação, podendo, nesse âmbito, efetuar à Dire-
ção as recomendações que entenda adequadas com vista 
ao cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Fiscalização o órgão de administração da instituição, 
podendo, para o efeito, consultar a documentação neces-
sária;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos da Fundação.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pela Presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 28.º
(Reuniões)

1 – O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pela Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

2 – O Conselho Fiscal pode propor reuniões extraor-
dinárias, para discussão com o órgão de administração, de 
determinados assuntos cuja importância o justifique. 

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 29.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
da Fundação, que pode ser instituído por deliberação da 
Direção em cada mandato, se especiais circunstâncias o 
requererem, depois de obtido o parecer favorável do Con-
selho Fiscal, da Superiora Geral.

2 – O Diretor Executivo pode ser nomeado de entre os 
membros do quadro de pessoal ou pode ser contratado em 
comissão de serviço por período equivalente ao do manda-
to da Direção que o contratou.
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3 – A remuneração do Diretor Executivo será estabele-
cida pela Direção, tendo em conta as capacidades financei-
ras da instituição, a sua qualificação profissional e o horá-
rio de trabalho.

Artigo 30.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da ges-
tão corrente da Fundação, bem como cumprir, executar e 
mandar executar as deliberações da Direção, a quem deve 
obediência, com obrigação de participar nas reuniões da 
Direção para as quais for convidado, ainda que sem direito 
de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 31.º
(Do património)

1 – Constitui património da fundação o conjunto de 
bens e valores que lhe estão afetos e pelos demais bens 
ou valores que, a qualquer título, venham a ser adquiridos.

2 – São bens do património da Fundação:
a) Bens imóveis;
b) Bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) Heranças, doações e legados 
d) Fundos pecuniários serão depositados quanto pos-

sível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia de 
rendimento e segurança.

3 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os bens 
temporais que se encontrem na propriedade ou titularida-
de da Fundação consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 32.º
(Da receita)

Constituem receitas da Fundação:
a) Os rendimentos dos serviços, das atividades e das 

comparticipações dos beneficiários, nomeadamente dos 
utentes ou seus familiares;

b) Os rendimentos de heranças, legados ou doações;
c) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 

entidades oficiais, religiosas ou particulares;
d) Rendimentos dos bens e capitais próprios;
e) Rendimentos de atividades exercidas pela Fundação 

a título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

f) Quaisquer donativos e os rendimentos de iniciativas 
de angariação de fundos, promovidas pela Fundação ou 
por terceiros.

g) Quaisquer outras receitas que estejam em conformi-
dade com a lei.

Artigo 33.º
(Atos de administração ordinária)

1 – São atos de administração ordinária, aqueles que 
se incluem nas faculdades normais de um administrador 
e todos aqueles que podem ser praticados pela Direção ou 
pelo Diretor Executivo sem recurso a qualquer licença ou 
autorização da Superiora Geral.

2 – As modalidades de gestão dos fundos da Fundação 
são as previstas no Direito Patrimonial Canónico para os 
bens temporais da Igreja (Livro V do Código de Direito 
Canónico).

3 – São inválidos todos os atos que excederem os li-
mites e o modo de administração ordinária, a não ser que 
previamente tenha sido obtida licença da Superiora Geral, 
dada por escrito.

4 – A administração da Fundação compete aos corpos 
gerentes, em conformidade com o previsto nos presentes 
Estatutos.

5 – É necessária licença da Superiora Geral para a prá-
tica dos seguintes atos:

a) Investir os saldos anuais;
b) Aluguer ou arrendamento aos administradores ou fa-

miliares até ao 4.º grau de consanguinidade ou afinidade;
c) Propor e contestar qualquer ação nos tribunais com-

petentes, em nome da Fundação.
6 – Os atos de administração ordinária do número pre-

cedente praticados sem prévia autorização da Autoridade 
competente, mas contrários aos presentes Estatutos e ao 
Direito Canónico, consideram-se ineficazes.

Artigo 34.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita da superiora 
Geral e de harmonia com os Estatutos.

2 – Os atos de administração extraordinária feitos sem 
prévia autorização da Superiora Geral são nulos.

3 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções que importem uma despesa supe-
rior a cinquenta por cento da receita expressa na prestação 
de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto 

é, de bens temporais doados à Fundação com o ónus, pro-
longado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

4 – Só com prévia autorização escrita da Autoridade 
eclesiástica competente a Direção pode alienar validamen-
te:

a) Objetos preciosos em razão da arte ou da história, 
relíquias insignes e imagens que se honrem com grande 
veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa no Decreto de 7 de Maio de 2002, sobre licença 
para alienação de bens eclesiásticos.

5 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
da Fundação  sempre que não tenha sido previamente ob-
tida a licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico 
para a prática desse ato ou para a celebração desse con-
trato.
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Artigo 35.º
(Perfil dos agentes da Fundação )

1 – A Fundação é obrigada a escolher os próprios agen-
tes de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos res-
peitem, a identidade católica da instituição.

2 – Para garantir o testemunho evangélico no serviço da 
caridade, quantos operam na pastoral caritativa da Funda-
ção, a par da devida competência profissional, deem exem-
plo de vida cristã e testemunhem a formação do coração 
que ateste uma fé em ação na caridade.

3 – Com esta finalidade, a Fundação providenciará à sua 
formação, mesmo no âmbito teológico e pastoral, através de 
currículos específicos concordados com os dirigentes da Fun-
dação e através de adequadas propostas de vida espiritual.

Artigo 36.º
(Destino dos bens em caso de extinção da Fundação)

1 – A Fundação pode ser extinta pelo Governo Geral 
da Congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço 
dos Pobres, ouvido o parecer do conselho de administra-
ção e o conselho fiscal, em conformidade com a legislação 
canónica universal e particular aplicável.

2 – Preservando a finalidade específica para que foi cria-
da, e a vontade do Fundador, sua natureza jurídica e Ligação 
à Igreja católica, em caso de extinção da Fundação, passarão 
para a Congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço 
dos Pobres todos os bens da instituição, que o Governo Ge-
ral administrará de harmonia com o Direito Canónico

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 37.º
(Assistência religiosa)

Assistência religiosa de inspiração cristã será prestada 
a todos os beneficiários, salvo manifestação de vontade em 
sentido contrário 

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Designação e competências da Superiora Geral) 

1 - Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natu-
reza pública, a Fundação está sujeito às normas de coorde-
nação, orientação, vigilância e administração próprias do 
Direito Canónico. 

2 - A Superiora Geral da Congregação das Irmãs Con-
cepcionistas ao Serviço dos Pobres tem por missão velar 
pelo cumprimento dos estatutos da Fundação e pelo respei-
to da vontade do fundador.

3 - Compete-lhe em especial:
a) Propor ao Prelado da Diocese não só a nomeação dos 

membros dos órgãos sociais, mas também a sua destitui-
ção, conforme previsto nos presentes estatutos;

b) Dar parecer sobre os planos de atividades e os orça-
mentos, os relatórios de atividades e de contas, à gestão dos 
seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina 
eclesiástica;

c) Pronunciar-se, por sua iniciativa ou a pedido de al-
gum dos órgãos sociais, sobre qualquer questão respeitante 
à Fundação.

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas 
Jurídicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Co-
letivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer da Superiora Geral e 
do Conselho Fiscal, e aprovação do Bispo diocesano.

3 – Nos casos omissos, o conselho de administração 
agirá de acordo com a legislação civil e canónica universal 
e particular em vigor, e de harmonia com a vontade real ou 
presumível do fundador e à decisão do Bispo diocesano.

Os Presentes estatutos constam de cinco capítulos e 
trinta e nove artigos, foram aprovados por unanimidade em 
reunião de Direção de 16 de Outubro de 2015.

A Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos 
do Centro Social e Cultural 
da Paróquia de São Mamede

Refª: CE2015A-051
O padre Jovanete Vieira, pároco in solidum e presiden-

te do Centro Social e Cultural da Paróquia de São Mamede, 
com data de 27 de outubro de 2015, apresentou ao Bispo 
de Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro Social, 
aprovados pela Assembleia Geral na sua reunião de 23 de 
outubro do ano corrente,  cuja ata nos foi presente, solici-
tando a homologação dos mesmos. 

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica” aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa 
na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que estão assinados pelos membros da Direção e 

constam de um preâmbulo, 6 capítulos e 39 artigos im-
pressos em 15 páginas A4 rubricadas pelos membros da 
Direção e por mim. São assinados três exemplares, sendo 
dois para a instituição e um para o arquivo da secretaria 
episcopal.

Leiria, 30 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
(Breve memória da Instituição)

Um grupo dinamizador, constituído por residentes da 
freguesia e paróquia de São Mamede, decidiu formar a 
Instituição com o objetivo prioritário de criar um Lar para 
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idosos. A resposta foi direcionada de imediato para esta 
população alvo em virtude de ser bastante numerosa na 
freguesia e de ser uma região de forte emigração e a maior 
parte desta população estar longe dos seus familiares e sem 
qualquer apoio. Consequentemente, em Dezembro de 1994 
foi dirigido um pedido de viabilidade ao Ex Centro Regio-
nal de Segurança Social de Leiria para averiguar qual o 
parecer e possíveis apoios à referida iniciativa. No parecer 
desta entidade foi proposto que o melhor seria permitir à 
população idosa que se mantenha no seu meio habitual de 
vida, proporcionando – lhe serviços diversificados de acor-
do com as suas necessidades. 

Assim, a resposta prioritária a criar seria o Serviço de 
Apoio Domiciliário. Em termos de infraestruturas apenas 
exigiria a instalação de uma cozinha, de uma lavandaria e, 
eventualmente de uma sala de convívio. Dada a proposta 
do CRSS de Leiria e os entraves apresentados para avançar 
com a construção de Lar, o Centro optou por criar o SAD. 
Em virtude da Fábrica da Igreja Paroquial possuir insta-
lações e ter disponibilizado o rés-do-chão do Edifício do 
Centro Paroquial e ter afetado a este serviço a cozinha, o 
espaço para a lavandaria, o salão e um gabinete. Foi assim e 
na sequência de um questionário efetuado a 247 idosos nos 
quais obtivemos 29 interessados, que em Setembro de 1999 
o Centro Social arrancou com a valência de SAD. Inicial-
mente com acordo para 14 utentes em Setembro de 1999.

Após análise das necessidades sociais da freguesia 
de São Mamede, concluiu-se que seria fundamental uma 
estrutura de suporte à primeira infância. O Centro Social 
candidatou-se a fundos comunitários, a fim de obter finan-
ciamento para criar instalações próprias, onde viriam a 
funcionar as valências de S.A.D., Centro de Dia e Creche, 
procurando responder às necessidades da comunidade em 
geral. As obras iniciaram no dia 7 de Outubro de 2005 e 
terminaram em Julho de 2006. O dia 13 de Outubro, foi 
um dia marcante para todos com a reinstalação dos nossos 
serviços no novo edifício. O primeiro dia da resposta so-
cial de creche foi o dia 16 deste respetivo mês. A abertura 
do Centro de Dia ocorreu em 28 de Setembro de 2010. A 
Instituição continua a criar outras respostas para a popula-
ção mais fragilizada através de protocolos com Entidades 
Externas.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Social e Cultural da Paróquia de São Ma-
mede é uma pessoa jurídica canónica de natureza pública, 
sujeita em Direito Canónico de obrigações e de direitos 
consentâneos com a índole de instituto da Igreja Católica, 
para desempenhar o múnus indicado nos presentes Estatu-
tos, em ordem ao bem público eclesial (cf CIC c. 116, §1), 
ereta canonicamente por decreto do Bispo da Diocese de 
Leiria/Fátima e sob sua vigilância e tutela, com Estatutos 
aprovados por esta autoridade eclesiástica (cf CIC cc. 113, 
§ 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o Centro é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-

guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos art.º 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma pes-
soa coletiva religiosa reconhecida como Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 172-A/2014, 
art.º 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), qualificada como 
Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja Cató-
lica, devidamente inscrita no competente registo das IPSS, 
sob o n.º 63/92, a fls 66 do Livro n.º 5 das Associações de 
Solidariedade Social, que adota a forma de Centro Social 
Paroquial, sem prejuízo do espírito e disciplina religiosa 
que o informam, regendo-se pelas disposições do Estatuto 
das IPSS e demais normas aplicáveis, desde que no respei-
to pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro tem a sua sede em Travessa da Areeira, 
n.º 150, São Mamede, freguesia de São Mamede, concelho 
de Batalha

2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, em-
bora não exclusivamente, o território da Paróquia de São 
Mamede.

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;
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d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do Centro Social como serviço da 
comunidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com 
respeito pela liberdade de consciência, formação cristã aos 
seus beneficiários, não permitindo atividades nem assu-
mindo compromissos que se oponha aos princípios cris-
tãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através cria-
ção e manutenção de serviços e estruturas de apoio ade-
quadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:

a) Apoio à Primeira Infância, através de Creche, ou ou-
tras;

b) Apoio à família, à integração social e comunitária, 
c) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário, ou outras;

d) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
e) Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;

f) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, o Centro poderá exercer, de modo secundário, 
outras atividades de fins não lucrativos, de carácter cultu-
ral, educativo, recreativo, de assistência e de saúde.

2 – O Centro pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 

económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Próprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades do Centro obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou 
a perspetiva cristã da vida que informa os presentes Esta-
tutos.

2 – O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – O Centro pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam 
idêntica atividade, podendo constituir ou participar em 
uniões, federações ou confederações, com licença do Or-
dinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco e 
a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do pároco, quando é presidente do 
Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem per-
manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos, a não ser em situação extraordinária devidamen-
te justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Pároco do lugar onde se encontra sediado 
o Centro, depois de consultar o Conselho Pastoral e o Conse-
lho para os Assuntos Económicos da Paróquia, a constituição 
da lista dos membros dos órgãos gerentes do Centro, a apre-
sentar à aprovação e nomeação do Ordinário Diocesano, até 
30 de novembro do ano em que termina o mandato ou logo 
que possível, quando vagaram todos os cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 
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6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão do Centro 
e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco, onde o Centro está sediado, in-
dicar ao Ordinário Diocesano os elementos que preencham 
as vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou 
outra razão, será apresentada pelo Pároco ao Ordinário 
Diocesano a lista completa para os órgãos, em conformida-
de com o disposto no número 4 do Artigo 8º, iniciando-se 
novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido ce-
lebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico 
com o Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras 
para a Instituição e tenha a decisão unânime e fundamen-
tada de aprovação dos restantes membros da Direção e o 
parecer favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e 
suas justificações devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

3 – Os membros dos corpos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade do Centro, nem 
integrar corpos sociais de entidades conflituantes com este 
ou Entidade em que o Centro tenha qualquer participação.

4 – Em princípio, também não poderão ser membros 
dos corpos gerentes do Centro os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivado, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da Institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Con-
selho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um 
dos membros da Direção pode ser remunerado dentro dos 
limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos quais 
sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com 
quem vivam em condições análogas às dos cônjuges ou qual-
quer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar 
com os membros dos órgãos sobre quaisquer assuntos re-
ferentes à atividade do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.
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2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de mem-
bros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, devendo 
haver sempre um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco da área onde 
se encontra sediado o Centro ou quem ele indicar na lista a apre-
sentar para aprovação e nomeação ao Ordinário Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode, de motu próprio, dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a Instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;

e) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

m) Elaborar os regulamentos internos do Centro;
n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;

q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 
lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;

r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuídas 
pelos presentes Estatutos e que decorram da lei aplicável, de-
signadamente da legislação canónica universal e particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Centro, como o Di-
retor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-

tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Direção na primeira reunião se-
guinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da Dire-

ção, organizando os processos dos assuntos a serem tratados;
c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação das informações ou 

suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em que 

se discriminarão as receitas e as despesas do mês anterior;
e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-

raria;
Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.
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Artigo 23.º
(Forma de a Instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assinatu-
ras conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do Tesou-
reiro ou de quem for designado pela Direção para o substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do Centro que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Pároco, obtido o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 

de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da Instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da gestão 
corrente do Centro, bem como cumprir, executar e mandar 
executar as deliberações da Direção, a quem deve obediên-
cia, com obrigação de participar nas reuniões da Direção 
para as quais for convidado, ainda que sem direito de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da Instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.
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Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatutos;
b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-

ponsabilidade do Centro;
c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 

bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária, aqueles que se 
incluem nas faculdades normais de um administrador e 
todos aqueles que podem ser praticados pela Direção ou 
pelo Diretor Executivo sem recurso a qualquer licença ou 
autorização do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita Autoridade ecle-
siástica competente, a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo, valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal Por-
tuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiásticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do Centro, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da Instituição.

2 – Quantos participam da vida do Centro, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o Centro providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para a 
Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e 
os que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comuni-
dade paroquial, pode ser criada uma Liga dos Amigos, 
constituída por todas as pessoas que desejarem colaborar 
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na prossecução das atividades do Centro através de traba-
lho voluntário ou outras formas de apoio, e que, como tal, 
sejam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admis-
são, na Liga de Amigos, dos familiares dos beneficiários e 
de outras pessoas que, pela sua formação ou competências, 
possam significar um enriquecimento para a vida do Centro.

3 – A constituição, organização e funcionamento da Liga 
obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Direção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos do 
Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da Instituição;
b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 

Instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emissão 
de instruções, ao direito de visita, à apresentação de contas e 
do balanço anual das suas atividades, à gestão dos seus bens 
com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina eclesiástica.

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas Jurí-
dicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 29 de junho de 
2015 e na Assembleia Geral de 23 de outubro de 2015.

A Direção,
(Assinaturas)

Homologação do Compromisso 
da Irmandade da Santa Casa 
da Misericórdia de Porto de Mós

Refª: CE2015A-052

José Carlos Vieira Ramos, Provedor da Santa Casa 
da Misericórdia de Porto de Mós, com data de 27 de ou-
tubro de 2015, apresentou ao Bispo de Leiria-Fátima o 
novo Compromisso da dita Irmandade, aprovado pela 

Assembleia Geral na sua sessão extraordinária de 15 de 
outubro do ano corrente, cuja ata nos foi presente, solici-
tando a homologação do mesmo. 

Considerando que o presente Compromisso cumpre a 
legislação canónica e está conforme ao “Compromisso-
modelo para as Irmandades da Misericórdia” aprovado 
pela Conferência Episcopal Portuguesa na sua Assembleia 
Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionado, nos termos 
dos cânones 117 e 314 do código de direito canónico,

APROVO O NOVO COMPROMISSO
que consta de 41 artigos e está impresso em 20 páginas 

rubricadas pelos membros da Mesa da Assembleia Geral e 
por mim. 

Leiria, 30 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

COMPROMISSO

Artigo 1.º
(Denominação, fim e natureza jurídica)

1 – A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 
Porto de Mós, também abreviadamente denominada de 
Santa Casa da Misericórdia ou, simplesmente, Miseri-
córdia de Porto de Mós, instituída no ano de 1516, é uma 
associação de fiéis, com personalidade jurídica canónica, 
cujo fim é a prática das Catorze Obras de Misericórdia, 
tanto corporais como espirituais, visando o serviço e apoio 
com solidariedade a todos os que precisam, bem como a 
realização de atos de culto católico, de harmonia com o 
seu espírito tradicional, informado pelos princípios de 
humanismo e da doutrina e moral cristãs.

2 – Em conformidade com a sua ereção canónica, a 
Santa Casa da Misericórdia encontra-se sujeita ao regi-
me especial decorrente do Compromisso celebrado entre 
a União das Misericórdias Portuguesas e a Conferência 
Episcopal Portuguesa, assinado em 2 de maio de 2011 (de 
ora em diante designado abreviadamente por Compromisso 
CEP/UMP) ou de documento bilateral que o substitua, o 
qual consubstancia o Decreto-Geral Interpretativo da Con-
ferência Episcopal Portuguesa, da mesma data.

3 – A Santa Casa da Misericórdia tem, também, reco-
nhecida a sua personalidade jurídica civil, com estatuto de 
Instituição Particular de Solidariedade Social, pelo que é 
considerada uma entidade da economia social, nos termos 
da respetiva Lei de Bases, e natureza de Pessoa Coletiva de 
Utilidade Pública.

Artigo 2.º
(Âmbito, duração e princípios)

1 – A Santa Casa da Misericórdia, constituída por tempo 
indeterminado, tem a sua sede e exerce a sua ação no muni-
cípio de Porto de Mós, aí podendo estabelecer delegações.

2 – A Santa Casa da Misericórdia pode igualmente es-
tender a sua ação aos municípios limítrofes ao da sua sede, 
desde que aí não exista outra Santa Casa da Misericórdia 
ou que, existindo, esta expressamente não se oponha.

3 – Sem quebra da sua autonomia e independência e dos 
princípios que a criaram e orientam, a Santa Casa da Mise-
ricórdia poderá, com vista à melhor realização dos seus fins:
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a) Negociar e celebrar acordos e parcerias com o Es-
tado Português, com as Autarquias Locais, com outras Ir-
mandades da Misericórdia, com instituições particulares 
de solidariedade social e com outras entidades nacionais ou 
estrangeiras empenhadas na prática da solidariedade social 
e da caridade cristã;

b) Aceitar a cooperação de outras entidades públicas ou 
particulares;

c) Empenhar-se em promover a colaboração e o melhor 
entendimento com as autoridades e a população locais em 
tudo o que respeitar à manutenção e desenvolvimento das 
suas obras sociais, existentes ou a criar, designadamente 
através de atuações de caráter dinamizador e educativo.

4 – A Santa Casa da Misericórdia poderá constituir 
associações, uniões, federações e confederações com ou-
tras Santas Casas da Misericórdia, instituições do sector 
da economia social, entidades do sector público e organi-
zações do sector privado, para criar ou manter, de forma 
regular e permanente, serviços ou equipamentos de utili-
zação comum e desenvolver ações sociais de responsabi-
lidade partilhada.

5 – A Santa Casa da Misericórdia é membro da União 
das Misericórdias Portuguesas, com todos os deveres e 
direitos inerentes a tal condição.

Artigo 3.º
(Objetivos)

1 – Para concretização do seu fim, a Misericórdia pode 
conceder bens e desenvolver atividades de intervenção so-
cial, designadamente de:

a) Creche e Pré Escolar, no apoio à infância.
b) Apoio à infância e juventude, designadamente a 

crianças e jovens em perigo;
c) Estrutura residencial para idosos, Centro de dia e 

Serviço de apoio domiciliário, no apoio às pessoas idosas, 
às pessoas com deficiência e incapacidade, às pessoas em 
situação de necessidade ou de dependência, sem-abrigo e a 
vítimas de violência doméstica;

d) Cantinas Sociais, no apoio à família e comunidade 
em geral;

e) Apoio à integração social e comunitária;
f) Unidade de Cuidados Continuados Integrados e 

Centro de Medicina Física e Reabilitação, na promoção 
da saúde, prevenção da doença e prestação de cuidados na 
perspetiva curativa, de reabilitação e reintegração, desig-
nadamente através da criação, exploração e manutenção de 
hospitais, unidades de cuidados continuados e paliativos, 
serviços de diagnóstico e terapêutica, cuidados primários 
de saúde e tratamentos de doenças do foro mental ou psi-
quiátrico e de demências, bem como aquisição e forneci-
mento de medicamentos e assistência medicamentosa;

g) Salvaguarda e defesa do património cultural e artís-
tico, material e imaterial, religioso ou não;

h) Promoção da educação, da formação profissional e 
da igualdade de homens e mulheres;

i) Habitação e turismo social;
j) Empreendedorismo e outras respostas e serviços não 

incluídos nas alíneas precedentes, desde que enquadráveis 
no âmbito da economia social, isto é, desde que contri-
buam para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos e 
para a sustentabilidade da instituição;

k) Atividade agrícola.

2 – Sob a invocação de Nossa Senhora da Misericór-
dia, sua Padroeira, a Irmandade da Misericórdia manterá o 
culto divino na sua Igreja, Capelas e Oratórios e exercerá 
as atividades que constarem deste Compromisso e as mais 
que vierem a ser consideradas convenientes.

3 – A Misericórdia pode, ainda, prosseguir, de modo 
secundário ou instrumental, outras atividades, a título gra-
tuito ou geradoras de fundos, para garantir a sua sustentabi-
lidade económico-financeira, por si ou em parceria, desde 
que permitidas por lei e deliberadas pela Assembleia Geral. 
A Misericórdia pode também criar fundações pias autóno-
mas canonicamente eretas.

4 – Quando cumpra os critérios definidos pelo Regula-
mento n.º 346/2013, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 17 de abril, e pela Lei n.º 18/2015, de 4 de março, 
sobre atividades secundárias e instrumentais, a Misericór-
dia assume a natureza de empresa social ou sociedade de 
empreendedorismo social, para os efeitos aí definidos.

5 – Para a promoção dos seus fins compromissórios, a 
Misericórdia apoia e incentiva o voluntariado, promoven-
do a cooperação e a ética na responsabilidade.

Artigo 4.º
(Bandeira e Brasão)

1 – A Bandeira é o símbolo representativo da Santa 
Casa da Misericórdia.

2 – O Brasão é composto por:
A heráldica, brasão ou armas da Santa Casa de Miseri-

córdia de Porto de Mós, está composta por um conjunto de 
símbolos, cujo significado se explica:

O conjunto heráldico é composto por dois escudos ova-
lados colocados lateralmente.

Descrição Heráldica
Escudo I: ovalado, sobre o lado esquerdo com heráldica 

do concelho de Porto de Mós constituído por:
Escudo de vermelho, com um castelo de prata, realçado 

de negro aberto do campo. As torres laterais são rematadas, 
cada uma com árvore de verde troncada de negro. O caste-
lo é acompanhado, em chefe, por duas estrelas de prata de 
oito raios. Em contra-chefe duas mós de prata abertas do 
campo, sustendo dois guarda-rios, também de prata, real-
çados de negro. No pé do escudo existem três parras de 
ouro. Coroa mural de prata de quatro torres.

Escudo II: ovalado sobre o lado direito com as Armas 
de Portugal, que simbolizam o carácter Nacional das Mi-
sericórdias. Escudo oval, de prata, com cinco escudetes de 
azul, postos em cruz, carregados de cinco besantes de prata 
cada, em sautor. Bordadura de vermelho, carregada com 
sete castelos de ouro (armas de Portugal).

Sobe os dois escudos a inscrição a negro “ fundada em 
1516”

Suporte: bordadura circular a negro, que sustenta os dois 
escudos ovalados, colocados à banda e adossados à ponta.

A encimar este conjunto, tem uma Coroa, em ouro, Co-
roado por coroa real, sobre os dois escudos que representa 
a origem régia da Instituição.

Listel, branco sobre o topo superior circundando a parte 
inferior com a designação “ Santa Casa da Misericórdia de 
Porto de Mós.

3 – Além da sua Bandeira, denominada da Misericór-
dia, a Santa Casa da Misericórdia usa os trajes habituais, 
designados por Opas.
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4 – A Assembleia Geral poderá deliberar a utilização de 
qualquer outro símbolo que se venha a entender por conve-
niente para a prossecução dos fins sociais.

Artigo 5.º
(Dos Irmãos da Misericórdia)

1 – Constituem a Irmandade da Santa Casa da Miseri-
córdia todos os seus atuais Irmãos e os que, de futuro, nela 
venham a ser admitidos.

2 – O número de Irmãos é ilimitado e deve representar 
a comunidade em que se insere.

Artigo 6.º
(Admissão e readmissão)

1 – Podem ser admitidos como Irmãos os indivíduos de 
ambos os sexos que reúnam as seguintes condições:

a) Sejam maiores de idade;
b) Sejam naturais ou residentes no município da sede 

da Irmandade da Misericórdia ou a ela ligados por laços 
de afetividade;

c) Gozem de boa reputação moral e social;
d) Aceitem os princípios da doutrina e da moral 

cristã e revelem, pela sua conduta social ou pela sua 
atividade pública, respeito pela fé católica e seus fun-
damentos;

e) Se comprometam ao pagamento de uma quota mí-
nima, de valor e periodicidade aprovados em Assembleia 
Geral.

2 – A admissão dos Irmãos é feita mediante proposta 
assinada por dois Irmãos e pelo próprio candidato, em que 
este se identifique, se comprometa a cumprir as obrigações 
de Irmão e indique o montante da quota que subscreve, 
sendo no mínimo de 10€ anuais.

3 – Tal proposta será submetida à apreciação e deli-
beração da Mesa Administrativa numa das suas reuniões 
ordinárias posteriores à apresentação nos Serviços Admi-
nistrativos da Irmandade da Misericórdia, no prazo impre-
terível de sessenta dias.

4 – Serão admitidos os candidatos que reúnam as con-
dições legais e compromissórias.

5 – Da rejeição da proposta de admissão cabe recurso 
para a Assembleia Geral, a interpor conjuntamente pelos 
proponentes no prazo de trinta dias seguidos a contar da 
notificação.

6 – A admissão de novos Irmãos terá efeito compromis-
sório e legal depois de estes assinarem, perante o Provedor, 
no prazo de trinta dias a contar da notificação da admissão, 
documento pelo qual se comprometam a desempenhar com 
fidelidade os seus deveres de Irmãos, após o qual serão ins-
critos no respetivo Livro.

7 – A readmissão de Irmão obedece aos mesmos termos 
da admissão.

Artigo 7.º
(Deveres)

Todos os Irmãos são obrigados:
a) A honrar, defender e proteger a Santa Casa da Mi-

sericórdia em todas as circunstâncias, em especial quando 
ela for injustamente acusada ou atacada no seu carácter 
de instituição particular e eclesial, procedendo com reta 
intenção e ao serviço da verdade e do bem comum, sem 
ambições ou propósitos de satisfação pessoal, mas, antes 

e sempre, com o pensamento em Deus, nos Irmãos e nos 
Beneficiários;

b) A observar, cumprir e fazer cumprir as disposições 
compromissórias e regulamentares da Misericórdia;

c) A desempenhar com zelo e dedicação os lugares dos 
Órgãos Sociais para os quais tiverem sido eleitos;

d) A não cessar a atividade nos cargos sociais para que 
foram eleitos sem prévia participação escrita e fundamen-
tada ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral;

e) A colaborar no progresso e desenvolvimento da Mi-
sericórdia, de modo a prestigiá-la e a torná-la cada vez 
mais respeitada, eficiente e útil;

f) A divulgar os fins e atividade prosseguidos pela San-
ta Casa da Misericórdia, com vista a promover o incre-
mento da atividade voluntária e do número de Irmãos, bem 
como a angariação de donativos e patrocínio de causas pro-
movidos pela Mesa Administrativa ou por ela aprovados;

g) A comparecer, sempre que possível, nos atos oficiais 
e nas solenidades e cerimónias religiosas ou públicas que 
a Misericórdia promova ou para as quais haja sido convi-
dada;

h) Ao pagamento pontual da quota social.

Artigo 8.º
(Direitos)

1 – Todos os Irmãos têm direito:
a) A participar e votar nas reuniões da Assembleia Ge-

ral;
b) A eleger e ser eleitos para os Órgãos Sociais, contan-

to que, no mínimo, façam parte
da Misericórdia há mais de um ano, e tenham cumprido 

todos os deveres previstos no Compromisso;
c) A recorrer para a Assembleia Geral das irregulari-

dades ou infrações graves ao presente Compromisso, sem 
prejuízo do recurso canónico para o Bispo diocesano;

d) A requerer a convocação de Assembleias Gerais ex-
traordinárias, nos termos do artigo 22.º, n.º 4, alínea b), 
deste Compromisso;

e) A requerer, por escrito e com fundado interesse aten-
dível, informação sobre a atividade e gestão da Misericór-
dia, mediante pagamento dos respetivos custos;

f) A visitar, gratuitamente e com acordo prévio, as obras 
e serviços sociais da Misericórdia e a utilizá-los, com ob-
servância dos respetivos regulamentos;

g) A ser sufragados, após a morte, com os atos religio-
sos previstos no Compromisso;

h) A receber um exemplar deste Compromisso e o car-
tão de identificação, bem como a manter, devidamente 
atualizado, o seu número de Irmão;

2 – Os Irmãos não podem votar nas deliberações da 
Assembleia Geral em que forem direta ou pessoalmente 
interessados.

3 – A inobservância dos requisitos de capacidade elei-
toral passiva previstos na alínea b), do n.º 1, determina a 
nulidade da eleição do candidato em causa.

4 – Os direitos dos Irmãos não podem ser reduzidos 
pelo facto de estes serem também trabalhadores ou bene-
ficiários dos serviços prestados pela Irmandade da Mise-
ricórdia, salvo no que se refere ao voto nas deliberações 
respeitantes a condições e retribuições de trabalho, regalias 
sociais ou quaisquer direitos ou interesses que lhes digam 
respeito.
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Artigo 9.º
(Infração, sanção e processo disciplinar)

1 – Constitui infração disciplinar, punível com as san-
ções previstas no número seguinte, a violação grave e cul-
posa pelo Irmão dos deveres consignados nas leis, neste 
Compromisso e nas disposições regulamentares aprovadas 
em Assembleia Geral.

2 – Os Irmãos que incorrerem em responsabilidade dis-
ciplinar ficam sujeitos, consoante a natureza, a gravidade e 
o carácter danoso da infração, às seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensão até doze meses;
c) Exclusão.
3 – A autoridade disciplinar reside na Mesa Adminis-

trativa.
4 – A deliberação de aplicação de sanção disciplinar 

será sempre precedida da instauração de processo discipli-
nar pela Mesa Administrativa, individualizando-se por for-
ma escrita as infrações imputadas, com audiência prévia e 
garantias de defesa por parte do Irmão em causa.

5 - O processo disciplinar segue os termos previstos em 
regulamento próprio.

Artigo 10.º
(Perda da qualidade de Irmão)

Perdem a qualidade de Irmão:
a) Os que falecerem;
b) Os que tiverem sido punidos com a pena de exclusão;
c) Os que pedirem a respetiva exoneração;
d) Os que deixarem de satisfazer as suas quotas por 

tempo superior a doze meses e que, depois de notificados 
por carta registada, não cumpram com esta obrigação ou 
não justifiquem a sua atitude no prazo de trinta dias.

Artigo 11.º
(Exclusão)

1 – Poderão ser excluídos da Misericórdia os Irmãos 
que:

a) Não prestarem contas de valores que lhes tenham 
sido confiados;

b) Sem motivo justificado e atendível, se recusarem a 
servir os lugares dos Órgãos Sociais para que tiverem sido 
eleitos;

c) Perderem a reputação moral ou social com notorie-
dade pública que afete o bom nome e missão da Miseri-
córdia;

d) Os que, voluntariamente, causarem danos à Mise-
ricórdia ou concorram, direta e culposamente, para o seu 
desprestígio;

e) Tomarem publicamente atitudes hostis à fé católica.
2 – Sem prejuízo do recurso canónico, da deliberação 

que aplique sanção de exclusão cabe recurso, com efeito 
suspensivo, para a Assembleia Geral, a interpor pelo Irmão 
interessado no prazo de trinta dias seguidos a contar da 
competente notificação, devendo o mesmo ser votado em 
reunião extraordinária até noventa dias após a sua interpo-
sição.

3 – O Irmão que por qualquer forma deixar de pertencer 
à Irmandade da Misericórdia não tem direito a reaver as 
quotizações que haja pago, sem prejuízo da sua respon-
sabilidade por todas as prestações relativas ao período em 
que foi Irmão.

Artigo 12.º
(Atividade espiritual e religiosa)

1 – Nas diversas obras sociais e serviços da Misericór-
dia poderá haver assistência espiritual e religiosa e, para 
tal, sendo possível, um Capelão privativo provido pelo Bis-
po diocesano, sob apresentação da Mesa Administrativa.

2 – A Igreja e Capelas da Santa Casa da Misericórdia 
são destinadas ao exercício do culto divino e nelas se reali-
zarão, sempre que possível, os seguintes atos:

a) Missa semanal da Santa Casa da Misericórdia;
b) Missa de sufrágio por alma de cada Irmão falecido;
c) A festa anual da Visitação em honra da Padroeira das 

Santas Casas da Misericórdia;
d) As cerimónias litúrgicas da Semana Santa;
e) Missa no mês de novembro de cada ano por alma de 

todos os Irmãos, Beneméritos e Benfeitores falecidos;
f) A celebração de outros atos de culto que constituam 

encargos aceites.

Artigo 13.º
(Corpos sociais)

São Corpos Gerentes da Santa Casa da Misericórdia a 
Assembleia Geral, a Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal.

Artigo 14.º
(Mandato social)

1 – O mandato social tem a duração de quatro anos e 
inicia-se com a tomada de posse.

2 – Os titulares dos órgãos mantêm-se em funções até à 
posse dos novos titulares.

3 – O exercício do mandato dos titulares dos órgãos só 
pode ter início após a respetiva tomada de posse, a qual, 
depois da devida homologação pelo Bispo diocesano, no 
prazo de 10 dias, é dada pelo presidente cessante da mesa 
da Assembleia Geral até ao 30.º dia posterior ao da eleição, 
ficando a eficácia canónica da posse dependente da emis-
são do competente decreto de homologação, sem prejuízo 
dos recursos eclesiásticos eventualmente apresentados.

4 – O Provedor só pode ser eleito para três mandatos 
consecutivos.

5 – Incumbe aos Órgãos Sociais cessantes fazer a entre-
ga de todos os valores, documentos, inventários e arquivo 
da Misericórdia aos Órgãos eleitos para novo mandato e 
até à posse destes, bem como informá-los com rigor de to-
das as circunstâncias relevantes que se possam repercutir 
na execução do mandato social.

Artigo 15.º
(Exclusividade, não elegibilidade e impedimentos)

1 – Aos titulares dos Órgãos Sociais não é permitido o 
desempenho simultâneo de mais de um cargo nos Órgãos 
Sociais da Santa Casa da Misericórdia, assim como não 
é permitido o desempenho em simultâneo de cargos nos 
órgãos sociais de entidades da mesma ou idêntica natureza 
jurídica cujos fins e atividades sejam conflituantes com os 
da Misericórdia, bem como em uniões, federações e con-
federações de tais entidades.

2 – Entre os membros da Mesa Administrativa e/ou 
os membros do Conselho Fiscal não pode haver laços de 
parentesco ou afinidade no 1º grau da linha reta ou no 2º 
grau da linha colateral, bem como matrimoniais ou uniões 
canonicamente irregulares.
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3 – Os titulares dos Órgãos Sociais estão impedidos de 
votar em assuntos que digam diretamente respeito à sua 
pessoa ou nos quais sejam interessados os respetivos côn-
juges ou pessoas com quem vivam em união canonicamen-
te irregular ou qualquer familiar em linha reta ou até ao 2.º 
grau da linha colateral.

4 – Os titulares da Mesa Administrativa não podem 
contratar direta ou indiretamente com a Santa Casa da Mi-
sericórdia, salvo se do contrato resultar manifesto benefí-
cio para a mesma.

5 – A Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal não po-
dem ser constituídos maioritariamente por trabalhadores 
da Santa Casa da Misericórdia.

6 – O cargo de presidente do Conselho Fiscal não pode 
ser exercido por trabalhadores da Santa Casa da Miseri-
córdia.

7 – Para além doutras incapacidades previstas na lei, 
não podem exercer funções nos órgãos Sociais os Irmãos 
que mantenham com a Santa Casa da Misericórdia litígio 
judicial.

Artigo 16.º
(Condição do exercício do cargo)

1 – O exercício de qualquer cargo nos Órgãos Sociais 
é gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas 
delas derivadas.

Artigo 17.º
(Forma de obrigar)

1 – A Santa Casa da Misericórdia fica obrigada com 
as assinaturas conjuntas do Provedor e do Tesoureiro ou, 
na respetiva falta ou impedimento, do Vice-Provedor e do 
Secretário.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas de quem a Mesa Administrativa deliberar.

3 – Nos atos de mero expediente bastará a assinatura do 
Provedor ou de outra pessoa nomeada para o efeito.

Artigo 18.º
(Responsabilidade dos titulares)

1 – Os titulares da Mesa Administrativa e do Conselho 
Fiscal não podem abster-se de votar nas reuniões dos res-
petivos Órgãos a que estiverem presentes e são responsá-
veis, civil e criminalmente, pelas faltas ou irregularidades 
cometidas no exercício do mandato.

2 – Além de outros motivos legalmente previstos, os 
membros dos Órgãos Sociais ficam exonerados de respon-
sabilidades se:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva deliberação 
ou resolução e a reprovarem em declaração exarada na ata 
da sessão imediata em que se encontrem presentes depois 
de dela terem conhecimento;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na respetiva ata.

3 – Sem prejuízo do disposto no Código Civil, os Me-
sários são solidariamente responsáveis pela administração e 
gestão da Irmandade e, bem assim, pelos prejuízos causados 
por atos e omissões de gestão praticados pela Mesa Admi-
nistrativa ou por algum dos seus membros quando, tendo 
conhecimento de tais atos ou omissões, bem como do propó-
sito de os praticar, não suscitem a intervenção da Mesa e/ou 
Conselho Fiscal no sentido de tomar as medidas adequadas.

Artigo 19.º
(Deliberações e atas)

1 – A Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal só po-
dem deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.

2 – Quando este Compromisso ou a lei não exijam 
maioria qualificada, as deliberações dos Órgãos Sociais 
são tomadas por maioria dos votos dos presentes.

3 – As votações respeitantes às eleições dos Órgãos So-
ciais ou à apreciação do mérito e das características especí-
ficas de pessoas são feitas obrigatoriamente por escrutínio 
secreto.

4 – De cada reunião dos Órgãos Sociais lavrar-se-á ata, 
descrevendo sumária e fielmente o que se passou e delibe-
rou, assinada por todos os membros presentes ou, quando 
respeite à Assembleia Geral, pelos membros da respetiva 
Mesa.

5 – A ata será aprovada no início da reunião seguinte ou 
em minuta na própria reunião, podendo, no caso de sessão 
da Assembleia Geral, ser outorgada à respetiva Mesa um 
voto de confiança para a sua aprovação.

Artigo 20.º
(Estatuto e composição da Mesa da Assembleia Geral)
1 – A Assembleia Geral é constituída por todos os Ir-

mãos no pleno gozo dos seus direitos associativos e com-
promissórios, nela residindo o poder soberano deliberativo 
da Santa Casa da Misericórdia.

2 – A Assembleia Geral é dirigida pela respetiva Mesa, 
composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um 
Secretário, à qual compete representar a Assembleia, bem 
como garantir o funcionamento democrático da Misericór-
dia.

3 – Na falta ocasional de qualquer dos membros da 
Mesa, competirá à Assembleia Geral designar os respeti-
vos substitutos de entre os Irmãos presentes, os quais ces-
sarão as suas funções no termo da reunião.

4 – No caso de renúncia ou de falta permanente de 
qualquer dos membros da Mesa da Assembleia Geral, a 
Assembleia procede à sua recomposição por voto secreto, 
completando o membro designado o mandato social.

Artigo 21.º
(Competências da Assembleia Geral)

1 – Compete à Assembleia Geral deliberar sobre todas 
as matérias não compreendidas nas atribuições legais ou 
compromissórias dos outros Órgãos e, necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais de atuação da Santa 
Casa da Misericórdia;

b) Acompanhar a atuação dos demais Órgãos Sociais, 
zelando pelo cumprimento das disposições e princípios 
compromissórios e legais;

c) Apreciar, discutir e votar o Relatório de Atividades 
e Contas do Exercício do ano anterior, bem como o Plano 
de Atividades e Orçamento, de Exploração Previsional e 
Investimentos, propostos pela Mesa Administrativa para o 
exercício seguinte, além de revisões orçamentais, sempre 
sob parecer do Conselho Fiscal;

d) Apreciar e deliberar sobre a alteração deste Compro-
misso e sobre a extinção, cisão ou fusão da Santa Casa da 
Misericórdia, sem prejuízo das formalidades canónicas.

e) Eleger os Órgãos Sociais ou alguns dos seus mem-
bros;
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f) Destituir a totalidade ou parte dos membros da res-
petiva Mesa e os membros da Mesa Administrativa e do 
Conselho Fiscal;

g) Apreciar e deliberar sobre a aquisição onerosa e a 
alienação, a qualquer título, de bens imóveis e de outros 
bens patrimoniais de rendimento ou de valor histórico ou 
artístico;

h) Autorizar, sob proposta da Mesa Administrativa e 
parecer do Conselho Fiscal, a realização de financiamentos 
e mútuos onerosos;

i) Autorizar o Provedor, ou quem o substitua, a deman-
dar os membros dos Órgãos Sociais por atos ilícitos prati-
cados no exercício das suas funções;

j) Aprovar a adesão a uniões, federações ou confede-
rações;

k) Deliberar a utilização de qualquer outro símbolo que 
se venha a entender por conveniente para a prossecução 
dos fins sociais, bem como a alteração ou atualização dos 
atuais símbolos e brasão;

l) Aprovar os regulamentos previstos neste Compro-
misso, sob proposta da Mesa Administrativa;

m) Apreciar e deliberar sobre os recursos interpostos 
das deliberações ou resoluções da Mesa Administrativa 
que lesem direta e gravemente os direitos de Irmão;

n) Fixar, sob proposta da Mesa Administrativa, a quota 
a pagar pelos Irmãos, bem como a periodicidade e forma 
de pagamento;

o) Deliberar, sob proposta da Mesa Administrativa, a 
atribuição da qualidade de Irmão Honorário ou Benemérito.

2 – A deliberação da Assembleia Geral sobre o exer-
cício do direito de ação civil ou penal contra os membros 
dos Órgãos Sociais e mandatários, incluindo quem repre-
senta a Misericórdia nessa mesma ação, pode ser tomada 
na Assembleia Geral convocada para apreciação do Rela-
tório de Atividades e Contas do Exercício do ano anterior, 
mesmo que a respetiva proposta não conste da ordem de 
trabalhos.

Artigo 22.º
(Reuniões da Assembleia Geral)

1 – As reuniões da Assembleia Geral são ordinárias e 
extraordinárias.

2 – A Assembleia Geral reúne ordinariamente:
a) No mês de dezembro do final de cada mandato, para 

a eleição dos Órgãos Sociais;
b) Até 31 de março de cada ano, para apreciar, discutir 

e aprovar o Relatório de Atividades e Contas do Exercício 
do ano anterior e do parecer do órgão de fiscalização, de-
vendo estes documentos estar acessíveis para consulta dos 
Irmãos, na sede e, caso exista, no sítio institucional, logo 
que a convocatória seja expedida, por meio de aviso postal;

c) Até 30 de novembro de cada ano, para apreciar, 
discutir e aprovar o Plano de Atividades e Orçamento, de 
Exploração Previsional e Investimentos, para o ano seguin-
te, e o parecer do órgão de fiscalização, documentos estes 
que igualmente devem estar acessíveis para consulta dos 
Irmãos, nas mesmas condições de modo, tempo e lugar 
previstas na alínea anterior.

3 – Contrariamente ao que sucede nas reuniões extraor-
dinárias, em que apenas podem ser tratados os assuntos 
expressamente referidos nas convocatórias, nas reuniões 
ordinárias podem ser tratados assuntos não previstos na 

respetiva ordem de trabalhos, mas sem poder deliberativo, 
salvo se estiverem presentes ou representados na reunião 
todos os Irmãos no pleno gozo dos seus direitos sociais e 
todos concordarem com o aditamento.

4 – A Assembleia Geral reúne extraordinariamente:
a) Quando regularmente convocada por iniciativa do 

respetivo Presidente ou a pedido do Provedor, da Mesa 
Administrativa ou do Conselho Fiscal;

b) A requerimento subscrito por um mínimo de 10% 
dos Irmãos no pleno gozo dos seus direitos associativos 
e compromissórios, indicando com precisão os assuntos a 
incluir na ordem de trabalhos.

5 – As deliberações a que se refere a alínea g), do n.º 1, 
do artigo 21.º obedecem às seguintes regras:

a) A alienação ou oneração dos bens imóveis e de ou-
tros bens patrimoniais de rendimento ou de valor histórico 
ou artístico será feita nos termos do Compromisso e da lei, 
por valor que, em princípio, não poderá ser inferior ao da 
avaliação por perito oficial, efetuada para o efeito, infor-
mando-se o Bispo diocesano sobre os elementos essenciais 
do negócio;

b) A alienação de ex-votos que tenham sido oferecidos 
à Irmandade da Misericórdia ou de coisas preciosas em 
razão da arte ou da história religiosas depende de licença 
eclesiástica;

c) A oneração ou alienação de bens afetos a atividades 
cultuais ou religiosas depende de autorização prévia do 
Bispo diocesano.

6 – As deliberações da Assembleia Geral sobre as ma-
térias constantes das alíneas d), i) e j), do n.º 1, do artigo 
21.º, só serão válidas se obtiverem o voto favorável de pelo 
menos 2/3 dos votos expressos.

7 – No caso da alínea d), do n.º 1, do artigo 21.º, a 
extinção da Santa Casa da Misericórdia não terá lugar 
se, pelo menos, um número de Irmãos igual ao dobro 
dos membros dos Órgãos Sociais se declarar disposto a 
assegurar a permanência da Instituição, qualquer que seja 
o número de votos contra.

Artigo 23.º
(Forma de convocação)

1 – A Assembleia Geral é convocada com, pelo menos, 
15 dias de antecedência, pelo Presidente da Mesa ou pelo 
seu substituto.

2 – A convocatória é afixada na sede da Misericórdia 
e é também feita pessoalmente, por meio de aviso postal 
expedido para cada associado e ou correio eletrónico, caso 
exista.

3 – Deve ainda ser dada publicidade à convocatória das 
Assembleias Gerais nas publicações da associação, no sítio 
institucional da Misericórdia e em aviso afixado em locais 
de acesso ao público nas instalações e estabelecimentos da 
associação, bem como através de anúncio publicado nos 
dois jornais de maior circulação da área onde se situe a 
sede.

4 – Da convocatória deve constar o dia, a hora, o local 
e a ordem de trabalhos da reunião.

5 – A decisão de convocação da Assembleia Geral ex-
traordinária deve ocorrer no prazo de quinze dias após o 
pedido ou requerimento e a reunião deve realizar-se no 
prazo máximo de trinta dias, a contar da data da receção do 
pedido ou requerimento.
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6 – A comparência de todos os Irmãos na sessão 
sanciona quaisquer irregularidades na convocatória da 
Assembleia Geral, desde que nenhum deles se oponha à 
realização da Assembleia Geral.

Artigo 24.º
(Quórum e funcionamento)

1 – A Assembleia Geral reúne à hora marcada na 
convocatória, se estiver presente mais de metade dos as-
sociados com direito de voto, ou 30 minutos depois, com 
qualquer número de presenças, desde que tal cominação 
seja determinada na convocatória.

2 – A Assembleia Geral extraordinária que seja convo-
cada a requerimento dos Irmãos só poderá reunir com a 
presença mínima de três quartos dos requerentes, a cuja 
chamada se deve proceder, logo que for aberta a sessão.

3 – As deliberações da Assembleia Geral são tomadas 
com observância do disposto nos artigos 20.º e 23.º deste 
Compromisso.

Artigo 25.º
(Voto e representação dos Irmãos)

1 – Na Assembleia Geral cada Irmão dispõe de um voto.
2 – O voto em representação apenas é admitido nos atos 

eleitorais, nos seguintes termos:
a) Tanto o representante como o representado têm de 

ser Irmãos no pleno uso dos seus direitos;
b) Cada Irmão só pode assumir uma representação;
c) Sem prejuízo da identificação e verificação da ca-

pacidade individual do representante, este deve ainda de-
monstrar perante a Mesa da Assembleia Geral que tem os 
poderes necessários para a representação e votação, exi-
bindo e entregando procuração assinada pelo representado, 
autenticada ou que tenha apensa fotocópia do respetivo 
cartão de identificação.

3 – É admitido o voto por correspondência, exclusiva-
mente em reuniões destinadas a eleições dos Órgãos So-
ciais e nas condições previstas no Regulamento Eleitoral, 
devendo a assinatura do Irmão estar reconhecida nos ter-
mos da lei.

Artigo 26.º
(Mesa Administrativa)

1 – A Mesa Administrativa é o órgão de administração 
da Santa Casa da Misericórdia, sendo composta, no mí-
nimo, por cinco membros efetivos, dos quais um será o 
Provedor, e bem assim três suplentes.

2 – Logo que investidos no exercício das suas funções, 
os membros efetivos escolherão entre si o Vice-Provedor, 
o Secretário, o Tesoureiro e os um Vogal, sob proposta do 
Provedor.

3 – Os Irmãos suplentes podem ser chamados à cola-
boração da Mesa Administrativa quando for julgada con-
veniente a sua coadjuvação, caso em que têm direito a 
participar, mas sem direito a voto, ou quando se verifique 
impedimento dos efetivos.

4 – Em caso de vacatura da maioria dos lugares da 
Mesa Administrativa, depois de esgotados os respetivos 
suplentes, chamados à efetividade pela ordem em que tive-
rem sido eleitos, deverão realizar-se eleições parciais para 
o preenchimento das vagas verificadas, no prazo máximo 
de um mês.

5 – O termo do mandato dos membros eleitos nas con-
dições do número anterior coincidirá com o dos inicial-
mente eleitos.

6 – A Mesa Administrativa pode delegar poderes de re-
presentação e administração para a prática de certos atos 
ou de certas categorias de atos em qualquer dos seus mem-
bros, em profissionais qualificados ao serviço da Miseri-
córdia ou em mandatários.

Artigo 27.º
(Competências da Mesa Administrativa)

1 – Compete à Mesa Administrativa representar a Mise-
ricórdia, incumbindo-lhe designadamente:

a) Praticar e promover as ações conducentes aos fins da 
Santa Casa da Misericórdia, às suas obras e ao seu desen-
volvimento;

b) Velar pela efetivação dos direitos dos beneficiários, 
bem como pelos privilégios, tradições e direitos da Miseri-
córdia e, sobretudo, pela sua autonomia;

c) Executar e fazer executar as deliberações dos Órgãos 
Sociais da Misericórdia, assim como zelar pelo cumpri-
mento deste Compromisso e dos regulamentos que o com-
pletem;

d) Deliberar sobre a admissão de Irmãos e aplicar as 
penas disciplinares de suspensão ou exclusão, nos termos 
deste Compromisso;

e) Elaborar anualmente os documentos previstos no ar-
tigo 22.º, n.º 2, alíneas b) e c), deste Compromisso, a fim de 
serem submetidos a parecer do Conselho Fiscal e delibera-
ção da Assembleia Geral;

f) Administrar os bens, obras e serviços da Misericór-
dia, zelando pelo bom funcionamento e organização dos 
seus vários setores;

g) Contratar e gerir os recursos humanos da Misericór-
dia;

h) Cobrar receitas, saldar despesas e deliberar sobre as 
dívidas incobráveis;

i) Deliberar sobre a aceitação de heranças, legados e 
donativos, assim como sobre a angariação de fundos, me-
diante donativos ou subscrições, por intermédio de Irmãos, 
individual ou coletivamente;

j) Constituir grupos de trabalho, estudo e reflexão, com 
o objetivo de melhorar e desenvolver as atividades sociais 
da Misericórdia, designadamente através da divulgação do 
seu espírito, da sua obra, dos seus propósitos, das suas ini-
ciativas e das suas realizações e necessidades, perante as 
populações locais, mediante encontros, reuniões e festivi-
dades de carácter local e cultural;

k) Deliberar, nos termos da lei, sobre o arrendamen-
to, comodato ou cessão de exploração de bens imóveis 
da Misericórdia, em razão de procedimento julgado mais 
conveniente, fundamentado em ata, sendo que os preços e 
valores aceites não podem ser inferiores aos que vigorarem 
no mercado, de harmonia com os valores estabelecidos em 
peritagem oficial, exceto se se tratar de arrendamentos para 
habitação, que seguem o regime geral sobre arrendamen-
tos, salvo ponderações de ordem social;

l) Anualmente e após a sua aprovação pela Assembleia 
Geral, enviar ao Bispo Diocesano o Relatório de Ativida-
des e Contas do Exercício do ano anterior, bem como o 
Plano de Atividades e Orçamento, de Exploração Previsio-
nal e Investimentos, para o exercício seguinte, nos mes-
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mos termos em que o faz perante a Segurança Social, para 
conhecimento e para “visto” no que respeita às atividades 
cultuais e religiosas;

m) Elaborar o cadastro-inventário do património, mó-
vel e imóvel, e dos valores da Santa Casa da Misericórdia, 
mantendo-o permanentemente atualizado;

n) Deliberar sobre pleitos a intentar ou a contestar, as-
sim como sobre transações, confissões ou desistências.

2 – A Mesa Administrativa pode ainda:
a) Delegar a coordenação dos diversos serviços e res-

postas sociais, bem como as competências que entender, 
em qualquer dos seus membros, em profissionais qualifica-
dos ao seu serviço ou em mandatários.

b) Delegar poderes de gestão numa Comissão Executi-
va, constituída pelo Provedor, que preside, por um Mesário 
e um terceiro elemento colaborador da Misericórdia.

Artigo 28.º
(Competências dos membros da Mesa Administrativa)

1 – Compete ao Provedor, entre outras atribuições:
a) Superintender, diretamente ou por intermédio das 

pessoas para tal efeito nomeadas, na administração da Mi-
sericórdia, orientando e fiscalizando os respetivos serviços 
e respostas sociais;

b) Convocar e presidir às reuniões da Mesa Administra-
tiva, dirigindo os respetivos trabalhos;

c) Exercer a representação da Misericórdia, em juízo e 
fora dele;

d) Assinar e rubricar os termos de abertura e encer-
ramento e rubricar os livros de atas da Mesa Adminis-
trativa;

e) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 
Mesa Administrativa conjuntamente com o Secretário;

f) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-
tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Mesa Administrativa na primeira 
reunião seguinte;

g) Assinar a correspondência, ordens de pagamento e 
os recibos comprovativos de arrecadação de receitas;

h) Delegar quaisquer dos seus poderes em outros mem-
bros da Mesa Administrativa;

i) Fazer executar as deliberações da Assembleia Geral 
e da Mesa Administrativa e cumprir quaisquer outras obri-
gações inerentes ao seu cargo, ou que as leis vigentes ou o 
costume antigo lhe imponham.

2 – Compete ao Vice-Provedor coadjuvar o Provedor 
no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas au-
sências e impedimentos.

3 – Compete ao Secretário, entre outras atribuições:
a) Superintender nos Serviços Administrativos e de Se-

cretaria, bem como na organização dos arquivos da Santa 
Casa da Misericórdia;

b) Lavrar as atas das reuniões da Mesa Administrati-
va e efetuar a inscrição dos Irmãos admitidos no respetivo 
Livro;

c) Prover e atualizar o expediente da Misericórdia.
4 – Compete ao Tesoureiro, entre outras atribuições:
a) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-

raria da Santa Casa da Misericórdia;
b) Diligenciar pela prestação de informação mensal à 

Mesa Administrativa, através da apresentação de balance-
tes contabilísticos e de tesouraria;

c) Providenciar, regularmente, pelo fornecimento à 
Mesa Administrativa duma lista atualizada dos devedores;

d) Acompanhar a elaboração do inventário do patrimó-
nio da Misericórdia, diligenciando pela sua permanente 
atualização.

5 – Compete aos Vogais coadjuvar os restantes elemen-
tos da Mesa Administrativa e desempenhar as tarefas que 
lhes forem atribuídas.

Artigo 29.º
(Funcionamento)

1 – A Mesa Administrativa reúne sempre que o julgar 
conveniente, sob convocação do Provedor, por iniciativa 
deste ou da maioria dos seus membros, mas, obrigatoria-
mente, uma vez por mês.

2 – As deliberações serão tomadas tendo em conta o 
disposto no artigo 19.º do Compromisso, tendo o Provedor 
direito a voto de qualidade, em caso de empate na votação.

Artigo 30.º
(Conselho Fiscal)

1 – O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da San-
ta Casa da Misericórdia.

2 – O Conselho Fiscal é composto por um Presidente, 
um Vice-Presidente e um Secretário.

3 – Haverá, simultaneamente, três suplentes, que se tor-
narão efetivos à medida que se derem vagas e pela ordem 
em que tiverem sido eleitos, podendo, até então e sem pre-
juízo disso, assistir às reuniões e tomar parte na discussão 
dos assuntos, mas sem direito a voto.

4 – Para o Conselho Fiscal devem ser escolhidos, pre-
ferencialmente, os Irmãos que possuam conhecimentos in-
dispensáveis ao exercício dos seus poderes de fiscalização.

5 – Na hipótese de vacatura do cargo de Presidente, 
será o mesmo preenchido pelo Vice- Presidente e este pelo 
Secretário.

6 – Em caso de vacatura da maioria dos lugares do Con-
selho Fiscal, depois de esgotados os respetivos suplentes, 
deverão realizar-se eleições parciais para o preenchimento 
das vagas verificadas, no prazo máximo de um mês.

7 – O termo do mandato dos membros eleitos nas con-
dições do número anterior coincidirá com o dos inicial-
mente eleitos.

Artigo 31.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal, entre outras, vigiar 
pelo cumprimento da lei e deste Compromisso e, designa-
damente:

a) Exercer a fiscalização sobre a ação da Mesa Admi-
nistrativa, velando, designadamente, sobre o cumprimento 
do Relatório de Atividades e Contas do Exercício do ano 
anterior, bem como o Plano de Atividades e Orçamento, de 
Exploração Previsional e Investimentos, para o exercício 
seguinte;

b) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e docu-
mentos da Santa Casa da Misericórdia, bem como sobre 
os atos dos Órgãos Sociais, em especial nos domínios fi-
nanceiro, económico e patrimonial, sempre que o julgue 
conveniente;

c) Dar parecer sobre os documentos previstos no artigo 
21.º, n.º 1, alínea c), bem como sobre qualquer outro as-



| LEIRIA-FÁTIMA | Ano XXIII | N.º 55 | 31 Dezembro 2015 |    253

sunto que os Órgãos Sociais submetam à sua apreciação, 
designadamente sobre a aquisição e alienação de imóveis, 
reforma ou alteração deste Compromisso;

d) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus 
membros às reuniões da Mesa Administrativa, quando para 
tal for convocado pelo Provedor;

e) Examinar e conferir os valores existentes nos cofres, 
sempre que o considere oportuno;

f) Verificar os balancetes da tesouraria, quando o en-
tender;

g) Solicitar à Mesa Administrativa os elementos que 
considerar necessários ao cumprimento das suas atribui-
ções, bem como propor reuniões extraordinárias para dis-
cussão, com aquele órgão, de determinados assuntos cuja 
importância o justifique;

h) Apresentar à Mesa Administrativa qualquer sugestão 
que considere útil para os melhores procedimentos de ad-
ministração da Santa Casa ou qualquer proposta que vise a 
melhoria do regime de contabilidade usado.

2 – O órgão de fiscalização pode ser integrado ou as-
sessorado por um revisor oficial de contas ou por uma so-
ciedade de revisores oficiais de contas, sempre que o movi-
mento financeiro da instituição o justifique.

Artigo 32.º
(Funcionamento)

1 – O Conselho Fiscal reúne, ordinariamente, uma vez 
em cada trimestre, podendo reunir também, extraordina-
riamente, para apreciação de assuntos de caráter urgente, 
sob convocação do Presidente, por iniciativa deste ou da 
maioria dos seus membros.

2 – As deliberações serão tomadas tendo em conta o dis-
posto no artigo 19.º deste Compromisso, tendo o Presidente 
direito a voto de qualidade, em caso de empate na votação.

Artigo 33.º
(Conselho Consultivo)

1 – A Mesa Administrativa poderá propor à Assembleia 
Geral a criação de um órgão de consulta da Misericórdia, 
com o objetivo de emitir parecer nas matérias de relevância 
institucional colocadas à sua apreciação.

2 – A composição, competência, organização e funcio-
namento do Conselho Consultivo reger-se-ão por regula-
mento aprovado pela Assembleia Geral.

Artigo 34.º
(Processo e matérias de natureza eleitoral)

1 – As eleições regem-se por este Compromisso, pelo 
Direito Canónico e pela lei civil.

2 – A abertura do processo eleitoral para os Corpos 
Gerentes compete ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, cabendo à Mesa Administrativa a preparação do ca-
derno eleitoral.

3 – A eleição será feita por escrutínio secreto, à 
pluralidade de votos dos Irmãos presentes, finda a qual o 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral anunciará os re-
sultados e proclamará os eleitos, lavrando-se e assinando-
se a respetiva ata. Comunicará ao Bispo diocesano para ho-
mologação, no prazo de dez dias, devendo os eleitos tomar 
posse em sessão que terá lugar em data que não ultrapasse 
a primeira quinzena do ano civil imediato ao das eleições, 
reportando-se o início do mandato ao dia 1 de janeiro.

4 – As reclamações contra a lista ou listas de candidatu-
ra serão decididas pelo Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral e da decisão deste cabe recurso canónico para o Bis-
po diocesano.

5 – Todos os demais procedimentos de natureza eleito-
ral serão disciplinados em regulamento próprio, aprovado 
expressamente pela Assembleia Geral.

6 – O contencioso eleitoral é da competência do Bispo 
diocesano, nos termos do Direito Canónico.

7 – Em ponderadas circunstâncias extraordinárias e 
excecionais, e após audiência prévia escrita do Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral da Santa Casa da Miseri-
córdia no prazo perentório de 10 dias, o Bispo Diocesano 
poderá designar uma comissão administrativa por um pe-
ríodo de tempo limitado, mas nunca superior a seis me-
ses, para organizar e concluir o processo eleitoral e pôr 
em funcionamento regular os Órgãos Sociais da Miseri-
córdia.

Artigo 35.º
(Património)

1 – O património da Santa Casa da Misericórdia é 
constituído por todos os bens e direitos que integram o seu 
ativo, bem como pelos que venha a adquirir ou a receber 
por título legítimo.

2 – As benemerências aos Órgãos Sociais ou a algum 
dos seus membros, na qualidade de representante da Santa 
Casa da Misericórdia, são pertença desta.

3 – A alienação ou oneração do património da Mise-
ricórdia obedece ao previsto nos artigos 21.º e 22.º deste 
Compromisso.

4 – A Santa Casa da Misericórdia deve aceitar heran-
ças, legados ou doações, nos termos da lei, contanto que 
não fique a cumprir encargos que excedam as forças da 
herança ou do legado ou o ónus da doação e que não sejam 
contrários à lei.

Artigo 36.º
(Rendimentos)

Constituem, nomeadamente, receitas da Santa Casa da 
Misericórdia:

a) As quotas dos respetivos Irmãos;
b) As heranças, legados, doações e respetivos rendi-

mentos;
c) Os subsídios, comparticipações e compensações de 

entidades públicas, privadas e religiosas;
d) O produto da alienação de bens;
e) Os espólios móveis dos utentes que não forem legi-

timamente reclamados pelos herdeiros ou seus represen-
tantes, no prazo de um ano a contar do dia do falecimento;

f) Os rendimentos de prestação de serviços desenvol-
vidas no âmbito dos fins compromissórios, bem como de 
outras atividades acessórias;

g) Os rendimentos de bens próprios;
h) O produto de campanhas de angariação de fundos e 

dos donativos particulares;
i) O produto de empréstimos;
j) Os rendimentos obtidos de investimentos financeiros;
k) O produto da venda de publicações sobre a história e 

atividades da Misericórdia;
l) Quaisquer outros rendimentos conformes com a lei, 

este Compromisso ou os Regulamentos.
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Artigo 37.º
(Gastos)

1 – As despesas da Santa Casa da Misericórdia são de 
funcionamento e de investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução do presente Compro-
misso;

b) As do exercício do culto e as que resultam do cum-
primento de encargos da responsabilidade da Misericórdia;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais;

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços;

e) As quotizações devidas a entidades de que a Miseri-
córdia seja associada;

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Sociais 
e trabalhadores, quer em serviço da Misericórdia, quer 
para benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento:

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes;

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 38.º
(Beneméritos e Honorários)

1 – Podem ser declarados Beneméritos da Irmandade 
da Misericórdia, sem no entanto assumirem a qualidade 
efetiva de Irmãos, pessoas ou entidades que, por lhe haver 
efetuado donativos ou doações relevantes, sejam merece-
doras de tal distinção.

2 – Podem ser declarados Honorários da Irmandade da 
Misericórdia, sem no entanto assumirem a qualidade efe-
tiva de Irmãos, pessoas ou entidades que, pelo seu mérito 
social ou em recompensa de relevantes serviços prestados, 
sejam merecedoras de tal distinção.

3 – A declaração de Benemérito e Honorário compete 
à Assembleia Geral, mediante proposta da Mesa Adminis-
trativa, procedendo-se à sua inscrição em Livro especial 
próprio e passando-se-lhe o respetivo diploma.

4 – Os Beneméritos e Honorários existentes à data de 
aprovação deste Compromisso manterão essa qualidade e 
gozarão dos direitos próprios, sem prejuízo de outros espe-
ciais que, entretanto, lhes tenham sido concedidos.

Artigo 39.º
(Extinção)

1 – A extinção da Santa Casa da Misericórdia proces-
sa-se nos termos das leis civil e canónica.

2 – A Assembleia Geral só pode deliberar sobre 
a extinção, por maioria qualificada, na sequência de 
convocatória expressamente efetuada para o efeito, nos 
termos previstos no artigo 22.º deste Compromisso.

3 – A Assembleia Geral que deliberar a dissolução no-
meará os liquidatários de entre os Irmãos presentes.

4 – Em caso de extinção da Misericórdia, o remanes-
cente dos respetivos bens, após os que tiverem o destino 
decorrente de vinculação legal ou compromissória espe-

cífica, será, por deliberação da Assembleia Geral e após 
ouvido o Bispo diocesano territorialmente competente, 
atribuído a outra Instituição de Misericórdia ou Instituição 
de expressão católica com finalidade idêntica, em estrita 
observância do Compromisso CEP/UMP.

5 – Em caso de extinção da Misericórdia, competirá 
igualmente à Assembleia Geral eleger uma comissão liqui-
datária, com poderes limitados à prática dos atos meramen-
te conservatórios e necessários, quer à liquidação do pa-
trimónio social, quer à ultimação dos negócios pendentes.

6 – A extinção da Misericórdia, como Instituição Par-
ticular de Solidariedade Social, implica a sua subsistência 
como pessoa jurídica canónica, mantendo a propriedade 
dos bens afetos a fins de caráter religioso ou a outras ativi-
dades a que se dedique.

Artigo 40.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação deste Compromisso serão resolvidas ou integra-
das conformemente à lei, ao Compromisso CEP/UMP e 
aos princípios gerais de direito canónico ou civil.

Artigo 41.º
(Norma transitória)

Constituído por 41 artigos, este Compromisso revoga 
integralmente o anterior Compromisso da Santa Casa da 
Misericórdia, entrando em vigor imediatamente após apro-
vação em Assembleia Geral e cumprimento das demais 
formalidades exigidas por lei.

Aprovado em Assembleia Geral de 15 de Outubro de 2015.
A Mesa da Assembleia Geral da Irmandade da Santa 

Casa da Misericórdia de Porto de Mós,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos do 
Centro Social Paroquial do Espírito 
Santo da Paróquia de Nossa 
Senhora das Misericórdias – Ourém

Refª: CE2015A-053
O padre Pedro Manuel Jorge Ferreira, pároco e pre-

sidente do Centro Social Paroquial do Espírito Santo, da 
paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias-Ourém, com 
data de 27 de outubro de 2015, apresentou ao Bispo de 
Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro Social 
Paroquial, aprovados pela respetiva Direção, solicitando a 
sua homologação.

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica” aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa 
na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que estão assinados pelos membros da Direção e cons-

tam de um preâmbulo, 6 capítulos e 39 artigos impressos 
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em 17 páginas A4 rubricadas pelos membros da Direção e 
por mim.

Leiria, 30 de outubro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
O Centro Social do Espirito Santo foi criado para dar 

resposta às necessidades da população da paróquia de Nª 
Sra. das Misericórdias tendo sido registado em 1988 sendo 
nesse ano iniciado a atividade de centro de convívios.

Em 1991 iniciou-se o apoio através de centro de dia e 
de apoio domiciliário e em 1994 o A.T.L.

Em 2009 teve início o funcionamento do lar e da cre-
che. 

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Social da Paróquia de Nossa Senhora das 
Misericórdias é uma pessoa jurídica canónica de natureza 
pública, sujeita em Direito Canónico de obrigações e de 
direitos consentâneos com a índole de instituto da Igreja 
Católica, para desempenhar o múnus indicado nos presen-
tes Estatutos, em ordem ao bem público eclesial (cf CIC 
c. 116, §1), ereta canonicamente por decreto do Bispo da 
Diocese de Leiria – Fátima e sob sua vigilância e tutela, 
com Estatutos aprovados por esta autoridade eclesiástica 
(cf CIC cc. 113, § 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o Centro é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma pes-
soa coletiva religiosa reconhecida como Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 172-A/2014, 
artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), qualificada como 
Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja 
Católica, devidamente inscrita no competente registo das 
IPSS, sob o n.º 26/88, que adota a forma de Centro Social 
Paroquial, sem prejuízo do espírito e disciplina religiosa 
que o informam, regendo-se pelas disposições do Estatuto 
das IPSS e demais normas aplicáveis, desde que no respeito 
pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-

lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro tem a sua sede em Lagoa do Furadouro, 
freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias - Ourém, 
município de Ourém

2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, embo-
ra não exclusivamente, o território da Paróquia de Nossa 
Senhora das Misericórdias.

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do Centro Social como serviço da 
comunidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com 
respeito pela liberdade de consciência, formação cristã aos 
seus beneficiários, não permitindo atividades nem assu-
mindo compromissos que se oponha aos princípios cris-
tãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através cria-
ção e manutenção de serviços e estruturas de apoio ade-
quadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que  se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento  da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e  na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 
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j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:

a) Apoio à Primeira Infância, através de Creche, Infan-
tário e Jardim de Infância, incluindo as crianças e jovens 
em perigo;

b) Apoio à Segunda Infância, através de Atividades de 
Tempos Livres (ATL) ou outras;

c) Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;

d) Apoio à família, à integração social e comunitária, e 
à resolução de problemas habitacionais da população;

e) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário, ou outras;

f) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
g) Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;

h) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomea-
damente através da prestação de cuidados de medicina 
preventiva, curativa, de cuidados continuados e de reabili-
tação e assistência medicamentosa;

i) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os 
meios disponíveis o permitam, obtida a licença do Or-
dinário Diocesano, o Centro poderá exercer, de modo 
secundário, outras atividades de fins não lucrativos, de 
carácter cultural, educativo, recreativo, de assistência e 
de saúde.

2 – O Centro pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades do Centro obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou a 
perspetiva cristã da vida que informa os presentes Estatutos.

2 – O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – O Centro pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam 
idêntica atividade, podendo constituir ou participar em 
uniões, federações ou confederações, com licença do Or-
dinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco e 
a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do pároco, quando é presidente do 
Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem per-
manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos, a não ser em situação extraordinária devidamen-
te justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Pároco do lugar onde se encontra se-
diado o Centro, depois de consultar o Conselho Pastoral e 
o Conselho para os Assuntos Económicos da Paróquia, a 
constituição da lista dos membros dos órgãos gerentes do 
Centro, a apresentar à aprovação e nomeação do Ordinário 
Diocesano, até 30 de novembro do ano em que termina o 
mandato ou logo que possível, quando vagaram todos os 
cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão do Centro 
e dos visados.



| LEIRIA-FÁTIMA | Ano XXIII | N.º 55 | 31 Dezembro 2015 |    257

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco, onde o Centro está sediado, in-
dicar ao Ordinário Diocesano os elementos que preencham 
as vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou 
outra razão, será apresentada pelo Pároco ao Ordinário 
Diocesano a lista completa para os órgãos, em conformida-
de com o disposto no número 4 do Artigo 8º, iniciando-se 
novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido ce-
lebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico 
com o Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras 
para a instituição e tenha a decisão unânime e fundamen-
tada de aprovação dos restantes membros da Direção e o 
parecer favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e 
suas justificações devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

3 – Os membros dos corpos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade do Centro, nem 
integrar corpos sociais de entidades conflituantes com ele

ou de participadas dele.
4 – Em princípio, também não poderão ser membros 

dos corpos gerentes do Centro os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Con-
selho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um 
dos membros da Direção pode ser remunerado dentro dos 
limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos quais 
sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com 
quem vivam em condições análogas às dos cônjuges ou 
qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha 
colateral.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar 
com os membros dos órgãos sobre quaisquer assuntos re-
ferentes à atividade do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de 
membros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, 
devendo haver sempre um Presidente, um Secretário e um 
Tesoureiro.
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2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco da área 
onde se encontra sediado o Centro ou quem ele indicar na 
lista a apresentar para aprovação e nomeação ao Ordinário 
Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode, de motu próprio, dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;

e) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

m) Elaborar os regulamentos internos do Centro e sub-
metê-los à apreciação do Ordinário Diocesano;

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;
q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-

das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Centro, como o Di-
retor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e outros 

que careçam de solução urgente, sujeitando estes últimos à 
confirmação da Direção na primeira reunião seguinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da Dire-

ção, organizando os processos dos assuntos a serem tratados;
c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação das informações ou 

suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 

que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assinatu-
ras conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do Tesou-
reiro ou de quem for designado pela Direção para o substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.
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SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facul-
tativo do Centro que pode ser instituído pela Direção 
em cada mandato, se especiais circunstâncias o reque-
rerem, depois de ouvido o Pároco, obtido o parecer fa-
vorável do Conselho Fiscal e a aprovação do Ordinário 
Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da gestão 
corrente do Centro, bem como cumprir, executar e mandar 
executar as deliberações da Direção, a quem deve obediên-
cia, com obrigação de participar nas reuniões da Direção 
para as quais for convidado, ainda que sem direito de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatutos;
b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-

ponsabilidade do Centro;
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c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existen-
tes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita Autoridade ecle-
siástica competente, a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiás-
ticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do Centro, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.

2 – Quantos participam da vida do Centro, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o Centro providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para a 
Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e 
os que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comuni-
dade paroquial, pode ser criada uma Liga dos Amigos, 
constituída por todas as pessoas que desejarem colaborar 
na prossecução das atividades do Centro através de traba-
lho voluntário ou outras formas de apoio, e que, como tal, 
sejam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admissão, 
na Liga de Amigos, dos familiares dos beneficiários e de 
outras pessoas que, pela sua formação ou competências, 
possam significar um enriquecimento para a vida do Cen-
tro.
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3 – A constituição, organização e funcionamento da 
Liga obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Di-
reção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos do 
Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emis-
são de instruções, ao direito de visita, à apresentação de 
contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão dos 
seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina 
eclesiástica.

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas 
Jurídicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Co-
letivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 13 de outubro de 
2015.

A Direção,
(Assinaturas)

Reconhecimento e Ereção 
Canónica da Comunidade 
Obra de Maria – Eis Aí Tua Mãe! 
na Diocese de Leiria-Fátima

Refª: CE2015A-054

D. António Augusto dos Santos Marto, Bispo da 
Diocese de Leiria-Fátima, faz saber quanto segue:

1. A Comunidade Obra de Maria – Eis Aí Tua Mãe!, 
fundada por Gilberto Gomes Barbosa, com a sede na Rua 
Azeredo Coutinho, 70-A, Várzea, Recife PE, Brasil, é 

uma associação privada de fiéis cristãos, reconhecida pelo 
Pontifício Conselho para os Leigos, com ereção canónica 
e estatutos aprovados pelo Arcebispo de Olinda e Recife, 
por decreto de 25 de março de 1994. Neles se define como 
finalidade da associação “promover os jovens e a família, 
dentro de uma perspetiva evangélica, por meio da educa-
ção, da cultura e da assistência social” (art. 4º).

2. O Fundador e Diretor Presidente da Comunidade 
Obra de Maria – Eis Aí Tua Mãe!, Gilberto Gomes Barbo-
sa, em carta de 28 de dezembro de 2014 dirigida ao bispo 
de Leiria-Fátima, requereu “o reconhecimento definiti-
vo da Comunidade na diocese de Leiria-Fátima, a ereção 
canónica e comunicação respetiva à autoridade civil com-
petente” a fim de obter também a personalidade jurídica 
civil. A Comunidade já está presente na Diocese há vários 
anos, tendo obtido reconhecimento em 10 de dezembro de 
2010, a título experimental, mediante carta do Vigário Ge-
ral ao fundador. 

3. No seu pedido, o Fundador e Diretor Presidente in-
forma que, nesta Diocese, a Comunidade “pretende de-
senvolver um trabalho de evangelização nas famílias e na 
juventude, acolhimento a peregrinos e organização de pe-
regrinações, entre outros serviços”, segundo o seu carisma 
e as necessidades das paróquias e da diocese.

4. O acolhimento e reconhecimento da Comunidade fo-
ram apoiados e recomendados por cartas do bispo de Naza-
ré-PE (Brasil), em 2007, e do arcebispo de Olinda e Recife-
-PE (Brasil), em 2010, dirigidas ao bispo de Leiria-Fátima.

5. Assim, considerando tudo o que acima se mencionou 
e as informações recolhidas, e que as finalidades e ativida-
des apostólicas da Comunidade são de interesse pastoral 
para esta Igreja Particular; 

Em conformidade com o espírito e os termos dos câ-
nones 298, 299 e 323 do Código de Direito Canónico, re-
conhece nesta diocese de Leiria-Fátima a Comunida-
de Obra de Maria – Eis Aí Tua Mãe! como associação 
privada de fiéis e a sua missão nos termos dos respetivos 
estatutos.

6. A Comunidade tem a sua sede em Fátima, na Aveni-
da Beato Nuno, 84 A - 2º Dº, e a sua responsável é Geovâ-
nia Farias Cândido.

7. Nos termos das Concordatas de 1940 e 2004 entre a 
Santa Sé e a República Portuguesa, será feita a comunica-
ção à autoridade civil competente para efeitos de obtenção 
da personalidade civil da Comunidade em Portugal.

8. A Comunidade, na sua atuação nesta diocese de 
Leiria-Fátima, empenhar-se-á em manter viva a comunhão 
e colaboração com esta Igreja Particular, na diversidade e 
complementaridade dos seus serviços, movimentos e ins-
tituições. Por isso, além das normas canónicas e dos pró-
prios Estatutos, observará as orientações pastorais do Bis-
po diocesano, desenvolvendo as ações apostólicas próprias 
com o seu conhecimento e consentimento.

9. O presente decreto substitui o que fora emitido em 14 
de maio último, já que não pôde ser legalmente admissível 
pela autoridade civil competente o nome original da Asso-
ciação “Comunidade de Maria – Opus Mariae”.

10. Este decreto entra imediatamente em vigor.

Leiria, 05 de novembro de 2015.
† António Augusto dos Santos Marto,
Bispo de Leiria-Fátima
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Redução da Igreja de Nossa 
Senhora de Fátima a usos profanos

Refª: CE2015A-055

António Augusto dos Santos Marto, Bispo da Diocese 
de Leiria-Fátima, faz saber quanto segue:

Tendo em conta que a Igreja de Nossa Senhora de Fáti-
ma, sita no Bairro das Almuínhas, paróquia dos Marrazes, 
deixou de ser usada para o culto divino após a dedicação 
da Igreja dos Beatos Pastorinhos a 22.02.2014, e, tendo o 
Revº Pároco, P. Augusto Gomes Gonçalves, solicitado em 
ofício de 04.06.2015 que este edifício possa ser usado para 
atividades sociais e culturais, tendo sido ouvido o Conse-
lho Presbiteral na sua reunião de 03.11.2015, determino, 
de acordo com o §2 do cân. 1222 do Código de Direito 
Canónico, que este edifício seja reduzido de modo per-
manente a usos profanos, perdendo, a teor do cân. 1212, 
a dedicação e bênção que lhe estava associada, deixando, 
assim, de ser considerado lugar sagrado.

Leiria, 09 de novembro de 2015.
† António Augusto dos Santos Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Homologação dos Estatutos 
da Fundação Lar de Santa 
Margarida do Arrabal

Refª: CE2015A-056

O padre António Pereira Faria, pároco e presiden-
te da Fundação Lar de Santa Margarida do Arrabal, com 
data de 3 de novembro de 2015, apresentou ao Bispo de 
Leiria-Fátima os novos Estatutos da dita Fundação, apro-
vados pela Direção na sua reunião de 22 de outubro do ano 
corrente, solicitando a sua homologação.

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica”, aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa 
na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que estão assinados pelos membros da Direção e 

constam de um preâmbulo, 7 capítulos e 40 artigos impres-
sos em 10 folhas A4 rubricadas pelos membros da Direção 
e por mim. São assinados quatro exemplares, sendo três 
para a instituição e um para o arquivo da secretaria epis-
copal. 

Leiria, 09 de novembro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
(breve memória da instituição)

A Fundação Lar de Santa Margarida do Arrabal foi ins-
tituída por testamento público de Júlia de Jesus Oliveira, 

a 23 de junho de 1959, registado na Secretaria Notarial de 
Leiria. A benemérita habitante do Freixial, da freguesia de 
Arrabal, nasceu em 1900 e faleceu a 02 de setembro de 
1959.

O então pároco do Arrabal, padre António Marques 
de Simão, encetou diligências no sentido de se criar uma 
Fundação com a finalidade de concretizar as intenções da 
doadora. Foi assim criada a Fundação Lar de Santa Marga-
rida, por tempo indeterminado, a 30 de maio de 1960, com 
o objetivo de satisfazer carências sociais, fomentar a pro-
moção individual, familiar e comunitária dos habitantes da 
freguesia, tudo de harmonia e informada pelos princípios 
da doutrina e moral cristã. 

Foi considerada pessoa coletiva de utilidade pública 
administrativa, com estatutos aprovados por despacho mi-
nisterial de 4 de novembro de 1960 e foi constituída na 
ordem jurídica canónica por D. João Pereira Venâncio, a 
20 de setembro de 1963.

A Fundação começou por dar cobertura, juntamente 
com a Cáritas Diocesana, na distribuição de alguns ali-
mentos às pessoas mais carenciadas e ao mesmo tempo 
ministrando conhecimentos de culinária e costura a algu-
mas jovens.

De 1960 a 1968, foram encetadas diligências no sentido 
de dotar a Fundação de instalações próprias e ao mesmo 
tempo criar um Jardim Infantil. Foi adquirido um imóvel, 
onde funcionou o Jardim Infantil de 1968 até 1995. Das 
cerca de 10 crianças e duas funcionárias com que começou 
a funcionar facilmente se chegou às 55 crianças e 8 funcio-
nárias, que era a capacidade máxima do edifício.

A 11 de fevereiro de 1982, procedeu-se ao registo da 
instituição na Direção Geral de Segurança Social sob a ins-
crição n.º 11/82, a fls. 68 verso e 69, do Livro n.º 1 das 
Fundações de Solidariedade Social. 

Em 1990, entendeu a Direção da Fundação levar a efei-
to a construção de um novo edifício com capacidade para 
70 crianças da Educação Pré-escolar e 35 da Creche. Com 
o problema dos mais novos resolvidos, surge a necessidade 
de dar apoio às crianças do ensino básico. Partiu-se en-
tão para a criação de um Centro de Atividades de Tempos 
Livres que começou a funcionar em 1987, em Instalações 
cedidas pela Paróquia, com 60 crianças.

Daqui resultou a necessidade de se pensar na constru-
ção de um outro edifício que, para além da instalação desta 
valência, servisse também como sede da Instituição. Foi 
inaugurado em 2004.

A Fundação, nos seus Estatutos, tem sempre em conta a 
vontade real ou presumida da sua fundadora, sem prejuízo 
do cumprimento das leis civis e canónicas aplicáveis. 

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – A Fundação Lar de Santa Margarida, adiante desig-
nada simplesmente por Fundação, é uma pessoa jurídica 
canónica de natureza pública, sujeita em Direito Canónico 
de obrigações e de direitos consentâneos com a índole de 
instituto da Igreja Católica, para desempenhar o múnus in-
dicado nos presentes Estatutos, em ordem ao bem públi-
co eclesial (cf. CIC c. 116, §1), ereta canonicamente por 



| LEIRIA-FÁTIMA | Ano XXIII | N.º 55 | 31 Dezembro 2015 |    263

decreto do Bispo da Diocese de Leiria - Fátima e sob sua 
vigilância e tutela, com Estatutos aprovados por esta auto-
ridade eclesiástica (cf CIC cc. 113, § 2; 116, § 2; 117). 

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
a Fundação é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artigos 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, a Fundação é uma 
pessoa coletiva religiosa reconhecida como Instituição 
Particular de Solidariedade Social (cf. Decreto-Lei 172-
A/2014, artigo 2.º alínea d); 40.º, 43.º, 45.º e 49.º), quali-
ficada como Institutos de Organizações ou Instituições da 
Igreja Católica, devidamente inscrita no competente re-
gisto das IPSS, sob o n.º 11/82, que adota a forma de Cen-
tro Social Paroquial, sem prejuízo do espírito e disciplina 
religiosa que o informam, regendo-se pelas disposições 
do Estatuto das IPSS e demais normas aplicáveis, desde 
que no respeito pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – A Fundação foi criada para a prossecução dos seus 
fins próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por 
isso uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmen-
te, que, no exercício da sua atividade própria, não exer-
ce fins ou comissões de outras entidades, sem prejuízo da 
sua articulação programática com outras pessoas jurídicas 
canónicas e da sujeição à legislação canónica universal e 
particular, especificamente em matéria de vigilância do Or-
dinário Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – A Fundação tem a sua sede no lugar e fregue-
sia do Arrabal, concelho e distrito de Leiria e Diocese 
Leiria-Fátima.

2 – A Fundação tem por âmbito de ação prioritária, em-
bora não exclusivamente, o território da Paróquia do Ar-
rabal.

3 – A Fundação, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – A Fundação prossegue o bem público eclesial na 
sua área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – A Fundação, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão da Fundação como serviço da co-
munidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com 
respeito pela liberdade de consciência, formação cristã 
aos seus beneficiários, não permitindo atividades nem as-
sumindo compromissos que se oponham aos princípios 
cristãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através da 
criação e manutenção de serviços e estruturas de apoio 
adequadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja.

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:

a) Apoio à Primeira Infância, através de Creche e Jar-
dim de Infância, incluindo as crianças e jovens em perigo; 

b) Apoio à Segunda Infância, através de Atividades de 
Tempos Livres (ATL) ou outras;

c) Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;

d) Apoio à família, à integração social e comunitária, e 
à resolução de problemas habitacionais da população;

e) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário, ou outras;

f) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
g) Intervenção psicopedagógica com implementação 

de programas de combate ao insucesso e/ou abandono es-
colar, garantindo educação e formação de elevada qualida-
de em todas as fases do desenvolvimento da criança e ao 
longo da vida do adulto, assegurando a aprendizagem e o 
ajustamento das competências no contexto da sociedade do 
conhecimento;
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h) Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 
doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;

i) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomeada-
mente através da prestação de cuidados de medicina pre-
ventiva, curativa, de cuidados continuados e de reabilita-
ção e assistência medicamentosa;

j) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, a Fundação poderá exercer, de modo secun-
dário, outras atividades de fins não lucrativos, de carácter 
cultural, educativo, recreativo, de assistência e de saúde, 
designadamente:

a) Transporte escolar de crianças;
b) Fornecimento de refeições;
c) Organização de eventos;
d) Outras atividades não incluídas nas alíneas anterio-

res, desde que contribuam para a efetivação dos direitos 
sociais dos cidadãos e se mostrem importantes para a pros-
secução dos fins da Fundação.

2 – A Fundação pode ainda desenvolver atividades 
de natureza instrumental relativamente aos seus fins não 
lucrativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades 
por ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – A Fundação rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes se-
tores e atividades da Fundação obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – A Fundação deverá colaborar com as demais insti-
tuições existentes, particularmente com a paróquia e com 
a Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia da Fundação 
ou a perspetiva cristã da vida que informa os presentes Es-
tatutos.

2 – A Fundação poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – A Fundação pode, na prossecução dos seus fins, 
unir-se a uma ou mais instituições congéneres, que exer-
çam idêntica atividade, podendo constituir ou participar 
em uniões, federações ou confederações, com licença do 
Ordinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes da Fundação:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes da Fun-

dação, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o 
houver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Páro-
co e a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do pároco, quando é presidente da 
Fundação, os membros dos órgãos gerentes não podem 
permanecer em qualquer deles por mais de três mandatos 
consecutivos, a não ser em situação extraordinária devida-
mente justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Pároco do Arrabal, depois de con-
sultar o Conselho Pastoral e o Conselho para os Assun-
tos Económicos da Paróquia, a constituição da lista dos 
membros dos órgãos gerentes da Fundação, a apresentar à 
aprovação e nomeação do Ordinário Diocesano, até 30 de 
novembro do ano em que termina o mandato ou logo que 
possível, quando vagarem todos os cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos da Fundação podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa cau-
sa e após audiência prévia do respetivo órgão e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco do Arrabal indicar ao Ordiná-
rio Diocesano os elementos que preenchem as vagas para 
completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou 
outra razão, será apresentada pelo Pároco ao Ordinário 
Diocesano a lista completa para os órgãos, em conformida-
de com o disposto no número 4 do Artigo 8º, iniciando-se 
novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido o 
desempenho de mais de um cargo nos órgãos da Fundação.
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2 – A nenhum membro dos corpos gerentes a Fundação 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido ce-
lebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico 
com a Fundação, a não ser que daí advenham vantagens 
claras para a instituição e tenha a decisão unânime e funda-
mentada de aprovação dos restantes membros da Direção e 
o parecer favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e 
suas justificações devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

3 – Os membros dos corpos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade da Fundação, 
nem integrar corpos sociais de entidades conflituantes com 
ele ou de participadas dele.

4 – Em princípio, também não poderão ser membros 
dos corpos gerentes da Fundação os dirigentes político-
-partidários e os detentores de cargos executivos nas autar-
quias locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador da Fundação 
ser nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Dire1itos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da instituição 
ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de propos-
to pela Direção, com o parecer favorável do Conselho Fiscal 
e a aprovação do Ordinário Diocesano, um dos membros da 
Direção pode ser remunerado dentro dos limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos quais 
sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com 
quem vivam em condições análogas às dos cônjuges ou qual-
quer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos da Fundação são convocados pelos res-
petivos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da 
maioria dos seus titulares.

2 – Os órgãos a Fundação só podem deliberar com a 
presença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar 
com os membros dos órgãos sobre quaisquer assuntos re-
ferentes à atividade da Fundação.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão da Fundação, assinadas obrigatoriamente por 
todos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de mem-
bros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, devendo 
haver sempre um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco do Arra-
bal ou quem ele indicar na lista a apresentar para aprovação 
e nomeação ao Ordinário Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode, de motu próprio, dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens da Fundação.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
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o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal da Fundação;

e) Representar a Fundação em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos da Fundação;
g) Gerir o património da Fundação, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio da Fundação, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens e 

valores da Fundação;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita da Fundação;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção da Fundação, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

m) Elaborar os regulamentos internos da Fundação;
n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;
q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-

das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço da Fundação, como o 
Diretor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração da Fundação, orien-

tando e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-

tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes últi-
mos à confirmação da Direção na primeira reunião seguinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;

b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 
Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação das informações ou 

suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores da Fundação;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 

que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria.

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar a Fundação são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do 
Tesoureiro ou de quem for designado pela Direção para o 
substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção da Fundação, podendo, nesse âmbito, efetuar à Dire-
ção as recomendações que entenda adequadas com vista 
ao cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos da Fundação, sempre que o julgue necessário 
e conveniente;
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b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos da Fundação.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
da Fundação que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Pároco, obtido o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da ges-
tão corrente da Fundação, bem como cumprir, executar e 
mandar executar as deliberações da Direção, a quem deve 
obediência, com obrigação de participar nas reuniões da 
Direção para as quais for convidado, ainda que sem direito 
de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património da Fundação o conjunto de 
bens móveis, imóveis e direitos que legitimamente adqui-
riu e possui como seus.

2 – São bens do património da Fundação:
a) Os bens imóveis;

b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 
ou da história;

c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-
votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os bens 
temporais que se encontrem na propriedade ou titularida-
de da Fundação consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas da Fundação:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-
roquial ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações insti-
tuídas a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário 
Diocesano;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pela Fundação 

a título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pela Fundação ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas a Fundação são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade da Fundação;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que a Funda-
ção seja associada; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço da Fundação, quer 
para benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.
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Artigo 32º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto 

é, de bens temporais doados à Fundação com o ónus, pro-
longado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita da Autoridade ecle-
siástica competente, a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos à Fundação, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal 
Portuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiás-
ticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
da Fundação sempre que não tenha sido previamente obti-
da a licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico 
para a prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes da Fundação)

1 – Em consonância com a matriz eclesial da Fundação, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.

2 – Quantos participam da vida da Fundação, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, a Fundação providenciará a reali-
zação de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção da Fundação)

1 – A Fundação pode ser extinta pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção da Fundação, passarão para 
a Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e 
os que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos da 
Fundação, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmo-
nia com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos da Fundação e a usar 
da palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode a Fundação com-
participar na sua remuneração, conforme as normas da 
Diocese, com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1 – Além da natural envolvência e apoio da comunida-
de paroquial, pode ser criada uma Liga dos Amigos, cons-
tituída por todas as pessoas que desejarem colaborar na 
prossecução das atividades do Centro (Fundação) através 
de trabalho voluntário ou outras formas de apoio, e que, 
como tal, sejam admitidas pela Direção.

2 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admissão, 
na Liga de Amigos, dos familiares dos beneficiários e de ou-
tras pessoas que, pela sua formação ou competências, pos-
sam significar um enriquecimento para a vida da Fundação.

3 – A constituição, organização e funcionamento da Liga 
obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Direção.

4 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos da 
Fundação pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Di-
reção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
BENEMÉRITOS

Artigo 38.º
(declaração de beneméritos)

1 - Podem ser declarados Beneméritos da Fundação as 
pessoas ou entidades que, por lhe terem prestado assina-
lados e relevantes serviços ou por auxiliar com donativos 
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eventuais de montante considerável, sejam merecedores de 
tal distinção.

2 - A declaração de Beneméritos compete à Direção, 
obtido o parecer favorável do Conselho Fiscal, devendo os 
mesmos ser inscritos em livro especial e ser-lhes passado o 
respetivo diploma.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 39.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, a Fundação está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emis-
são de instruções, ao direito de visita, à apresentação de 
contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão dos 
seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina 
eclesiástica.

Artigo 40.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas 
Jurídicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Co-
letivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção de 22 de outubro de 
2015.

A Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos 
do Centro Social Paroquial 
de São Simão de Litém

Refª: CE2015A-057

O padre José Mirante Carreira Frazão, pároco e presi-
dente do Centro Social Paroquial de São Simão de Litém, 
com data de 26 de outubro de 2015, apresentou ao Bispo 
de Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Centro Social 
Paroquial, aprovados pela Assembleia Geral e pela Direção 
na reunião de 6 de outubro do ano corrente, cuja ata nos foi 
apresentada, solicitando a sua homologação.

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica”, aprovados pela Conferência Episcopal Portugue-
sa, na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que estão assinados pelos membros da Direção e cons-

tam de um preâmbulo, 5 capítulos e 38 artigos impressos 
em 16 páginas A4 rubricadas pelos membros da Direção e 
por mim. São assinados três exemplares, sendo dois para 
a instituição e um para o arquivo da secretaria episcopal.

Leiria, 10 de novembro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
O Centro Social Paroquial de São Simão de Litém, 

também designado por Lar São José é uma Instituição Par-
ticular de Solidariedade Social (IPSS), localizada no centro 
da paróquia de São Simão de Litém, concelho de Pombal, 
distrito de Leiria.

Em 1977 encontram-se os primeiros registos da história 
da instituição, designada pela primeira vez de “Centro de 
Acolhimento para a Terceira Idade”. 

A escritura do Centro data de 6 de abril de 1977, ten-
do sido o seu fundador Padre Benevenuto Santiago Mor-
gado, com grande apoio da comunidade. Na Assembleia 
Paroquial de 16 de abril de 1978, o Pároco, na presença 
de um número significativo de elementos da comunidade 
paroquial, transmitiu um espírito de envolvência, lembran-
do que a Igreja não é um edifício, mas “uma comunidade 
de amor que se constrói com todos os meios”, conforme 
consta na ata nº4. A primeira pedra foi lançada a 15 de 
agosto de 1979 e, exatamente um ano depois, foi feita a 
inauguração solene com a presença do Bispo Diocesano D. 
Alberto Cosme do Amaral. No entanto, a abertura aos uten-
tes, houvera sido a 13 de junho de 1980, com a resposta 
social de Lar, atualmente designada Estrutura Residencial 
para idosos (ERPI), (ata nº10). Este foi o primeiro lar da 
diocese, conforme referiu o Bispo no seu discurso. A insti-
tuição foi crescendo e em 1991 iniciou o serviço de Apoio 
Domiciliário e em 2008 foi a primeira IPSS a obter acordo 
de cooperação na resposta social de Acolhimento Familiar 
para idosos e deficientes em idade adulta. 

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Social da Paróquia de São Simão de 
Litém, é uma pessoa jurídica canónica de natureza públi-
ca, sujeita em Direito Canónico de obrigações e de direitos 
consentâneos com a índole de instituto da Igreja Católica, 
para desempenhar o múnus indicado nos presentes Estatu-
tos, em ordem ao bem público eclesial (cf. CIC c. 116, §1), 
ereta canonicamente por decreto do Bispo da Diocese de 
Leiria-Fátima e sob sua vigilância e tutela, com Estatutos 
aprovados por esta autoridade eclesiástica (cf. CIC cc. 113, 
§ 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer 
da Concordata de 07 de maio de 1940, quer da Concordata 
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de 18 de maio de 2004, o Centro é uma pessoa jurídica 
canónica constituída por decreto da autoridade eclesiástica 
a que o Estado Português reconhece personalidade jurídi-
ca civil, que se rege pelo Direito Canónico e pelo Direito 
Português, aplicados pelas respetivas autoridades, e tem a 
mesma capacidade civil que o Direito Português atribui às 
pessoas coletivas de direito privado, sem fim lucrativo, go-
zando dos mesmos direitos e benefícios atribuídos às Ins-
tituições Particulares de Solidariedade Social, nos termos 
dos artºs 10.º, 11.º e 12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma pes-
soa coletiva religiosa reconhecida como Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 172-A/2014, 
artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), qualificada como 
Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja Católica, 
devidamente inscrita no competente registo das IPSS, sob 
o n.º 9/82, fls. 66 verso e 67 no Livro das Fundações de 
Solidariedade Social, que adota a forma de Centro Social 
Paroquial, sem prejuízo do espírito e disciplina religiosa 
que o informam, regendo-se pelas disposições do Estatuto 
das IPSS e demais normas aplicáveis, desde que no respeito 
pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro tem a sua sede em Adro da Igreja, São 
Simão de Litém, União de freguesias de Santiago e São Si-
mão de Litém Albergaria dos Doze, município de Pombal.

2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, em-
bora não exclusivamente, o território da Paróquia de São 
Simão de Litém.

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, da 
cultura, da educação e da integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho para todos os ha-
bitantes da comunidade onde está situado, especialmente 
dos mais pobres.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do Centro Social como serviço da 
comunidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com 
respeito pela liberdade de consciência, formação cristã aos 
seus beneficiários, não permitindo atividades nem assu-
mindo compromissos que se oponha aos princípios cris-
tãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através cria-
ção e manutenção de serviços e estruturas de apoio ade-
quadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:

a) Apoio à comunidade, nas necessidades de carácter 
social;

b) Apoio à família, à integração social e comunitária, e 
à resolução de problemas habitacionais da população;

c) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio, Serviço de Apoio Domiciliário e Acolhimento 
Familiar para pessoas Idosas e Deficientes em Idade Adulta 
ou outras respostas sociais;

d) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
e) Proteção social dos cidadãos na eventualidade de 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou ainda de capacidade para o trabalho;

f) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, o Centro poderá exercer, de modo 
secundário, outras atividades de fins não lucrativos, de 
caráter cultural, educativo, recreativo, de assistência e de 
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saúde, designadamente: voluntariado, encontros interage-
racionais e ações formativas com abertura à comunidade; 

2 – O Centro pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes seto-
res e atividades do Centro obedecerão às normas aplicáveis 
e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou 
a perspetiva cristã da vida que informa os presentes Esta-
tutos.

2 – O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 – O Centro pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres que exerçam 
idêntica atividade, podendo constituir ou participar em 
uniões, federações ou confederações, com aprovação de 
dois terços dos elementos dos órgãos gerentes.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco e 
aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do pároco, quando é presidente do 
Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem per-
manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos, a não ser em situação extraordinária devidamen-
te justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Pároco do lugar onde se encontra sediado 
o Centro, depois de consultar o Conselho Pastoral e o Conse-
lho para os Assuntos Económicos da Paróquia, a constituição 
da lista dos membros dos órgãos gerentes do Centro, a apre-

sentar à aprovação e nomeação do Ordinário Diocesano, até 
30 de novembro do ano em que termina o mandato ou logo 
que possível, quando vagaram todos os cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos, bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão do Centro 
e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco, onde o Centro está sediado, in-
dicar os elementos que preencham as vagas para completar 
o mandato, submetendo-os à aprovação de dois terços dos 
elementos dos órgãos gerentes.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou 
outra razão, será apresentada pelo Pároco ao Ordinário 
Diocesano a lista completa para os órgãos, em conformida-
de com o disposto no número 4 do Artigo 8º, iniciando-se 
novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido ce-
lebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico 
com o Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras 
para a instituição e tenha a decisão unânime e fundamen-
tada de aprovação dos restantes membros da Direção e o 
parecer favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e 
suas justificações devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

3 – Os membros dos corpos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade do Centro, nem 
integrar corpos sociais de entidades conflituantes com ele 
ou de participadas dele.

4 – Em princípio, também não poderão ser membros 
dos corpos gerentes do Centro os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício. No caso de ser proposto 
pelo pároco, um elemento com algum destes cargos, de-
verá ser proposto a votação e aprovado por dois terços dos 
elementos dos órgãos gerentes.
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Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação de dois terços dos elementos 
dos órgão gerentes.

2 – Se o volume do movimento financeiro da instituição 
ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de pro-
posto pela Direção, com o parecer favorável do Conselho 
Fiscal, um dos membros da Direção pode ser remunerado 
dentro dos limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos quais 
sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com 
quem vivam em condições análogas às dos cônjuges ou 
qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha 
colateral.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar 
com os membros dos órgãos sobre quaisquer assuntos re-
ferentes à atividade do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de 
membros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, 
devendo haver sempre um Presidente, um Secretário e um 
Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco da área 
onde se encontra sediado o Centro ou quem ele indicar na 
lista a apresentar para aprovação e nomeação ao Ordinário 
Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode, de motu próprio, dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão 

de fiscalização o relatório e contas de gerência, bem como 
o orçamento e programa de ação para o ano seguinte e re-
meter tais documentos ao Ordinário Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;

e) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações;
k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.
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m) Elaborar os regulamentos internos do Centro;
n) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
o) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano, no 
caso destes comprometerem a identidade e características 
católicas da instituição;

p) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 
lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;

q) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-
das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Centro, como o Di-
retor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
a) Superintender na administração do Centro, orientan-

do e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-

mento e rubricar o livro de atas da Direção;
d) Despachar os assuntos normais de expediente e ou-

tros que careçam de solução urgente, sujeitando estes úl-
timos à confirmação da Direção na primeira reunião se-
guinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação das informações ou 

suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;

d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 
que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria.

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá, sempre que for convocada pelo Pre-
sidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria dos mem-
bros da Direção, no mínimo de dois em dois meses.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do 
Tesoureiro ou de quem for designado pela Direção para o 
substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, semestralmente e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.
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SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do Centro que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Pároco, obtido o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

3 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da gestão 
corrente do Centro, bem como cumprir, executar e mandar 
executar as deliberações da Direção, a quem deve obediên-
cia, com obrigação de participar nas reuniões da Direção 
para as quais for convidado, ainda que sem direito de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação dos 

beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus familiares;
b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-

roquial ou de outrem;
c) O produto das heranças, legados ou doações instituí-

das a seu favor;
d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 

entidades oficiais ou particulares;
e) Receitas da perceção fiscal;

f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatutos;
b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-

ponsabilidade do Centro;
c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 

bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A alienação de quaisquer objetos de culto;
b) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto 

é, de bens temporais doados ao Centro com o ónus, pro-
longado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

c)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita Autoridade 
eclesiástica competente, a Direção pode alienar valida-
mente:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;
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b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal Por-
tuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiásticos.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do Centro, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.

2 – Quantos participam da vida do Centro, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o Centro providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para a 
Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e 
os que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 37.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emissão 
de instruções, ao direito de visita, à apresentação de contas e 
do balanço anual das suas atividades, à gestão dos seus bens 
com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina eclesiástica.

Artigo 38.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas 
Jurídicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Co-
letivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Estatutos aprovados na reunião da Direção de 06 de ou-
tubro de 2015.

Estatutos aprovados na reunião de Assembleia Geral de 
06 de outubro de 2015.

A Direção,
(Assinaturas)

Homologação dos Estatutos do 
Centro Infantil Santa Maria de Leuca

Refª: CE2015A-058

A Irmã Pasqualina Nicolardi, superiora geral da 
Congregação das Filhas de Santa Maria de Leuca, com 
data de 30 de outubro de 2015, apresentou ao Bispo de 
Leiria-Fátima os novos Estatutos do Centro Infantil Santa 
Maria de Leuca, com sede em Fátima, fundado e mantido 
pela referida Congregação, solicitando a homologação dos 
mesmos.

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a 
legislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-mo-
delo dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos 
da Igreja Católica” aprovados pela Conferência Episcopal 
Portuguesa na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril 
de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que estão assinados pela superiora geral e autentica-

dos com o carimbo da dita Congregação, constam de um 
preâmbulo, 5 capítulos e 42 artigos e estão impressos em 
21 páginas A4 rubricadas por mim. São assinados dois 
exemplares: um para a instituição e outro para o arquivo da 
secretaria episcopal. 

Leiria, 12 de novembro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS 

PREÂMBULO
A Congregação das Filhas de Santa Maria de Leuca, 

nasceu na extremidade da Itália, junto do Santuário Ma-
riano chamado Santa Maria de Finibus Terrae, que o povo 
simplesmente chamava de Nossa Senhora de Leuca. 
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Em 1941 o Sr. Bispo reconheceu a Congregação com 
Direito Diocesano. Em 1943 foi concedido à Fundadora, 
Madre Elisa Martinez o Direito Pontifício.

É uma Congregação que tem espiritualidade 
Mariana, que pela sua natureza é chamada por Deus 
à prática dos Conselhos Evangélicos, e como carisma e 
missão, tem um fim específico que inspira a máxima Evan-
gélica “Todas as vezes que fizerdes isto a um destes irmãos 
mais pequeninos, é a mim que o fazeis” (cf. Mt. 25-40), 
e a figura do Bom Pastor que anda à procura da ovelha 
perdida e, quando a encontra, a põe aos ombros e a leva ao 
Seu redil (cf. Lc. 15;5). Com este fim específico, desenvol-
ve a sua atividade apostólica nos trabalhos de Assistência 
Social, nas Paróquias, na Educação (Creches, Jardins de 
Infância, 1º, 2º e 3º Ciclo), Centros de Acolhimento para 
Mães solteiras, Hospitais, Lares de Idosos e Missões.

Após terminada a Segunda Guerra Mundial, a Congre-
gação expandiu-se na direção da Europa (Suíça, França, 
Espanha e Portugal) e Estados Unidos e Canadá) e por fim 
Índia e Filipinas.

As Filhas de Santa Maria de Leuca formam uma grande 
família, na qual todos os membros têm igual direito e de-
ver. Mesmo provindo de diversos países e continentes são 
irmanadas da mesma vocação, servir o próximo.

Neste sentido e por iniciativa do Instituto das Filhas de 
Santa Maria de Leuca em Fátima e aprovado em reunião 
do Conselho Geral de 25 de março de 1985, foi criada a 
Instituição Particular de Solidariedade Social, denomina-
da, Centro Infantil Santa Maria de Leuca.

CAPÍTULO I
NATUREZA, SEDE, OBJETO E FINS

Artigo 1.º
(Denominação e Natureza)

1 - O Centro Infantil Santa Maria de Leuca é uma pes-
soa jurídica canónica de natureza pública, sujeita em Direi-
to Canónico de obrigações e de direitos consentâneos com 
a índole de instituto da Igreja Católica, para desempenhar o 
múnus indicado nos presentes Estatutos em ordem ao bem 
público eclesial (cf. CIC c. 116, §1), ereta canonicamente 
por decreto do Bispo da Diocese de Leiria-Fátima e sob 
sua vigilância e tutela, com Estatutos aprovados por esta 
autoridade eclesiástica (cf CIC cc. 113 §2;116,§2; 117).

2- Segundo o Direito Concordatário, quer da Concor-
data de 07/05/1940, quer da Concordata de 18/05/2004, o 
Centro Infantil Santa Maria de Leuca é uma pessoa jurídica 
canónica, constituída por decreto da autoridade eclesiásti-
ca, a que o Estado Português reconhece personalidade jurí-
dica civil, que se rege pelo Direito Canónico e pelo Direito 
Português, aplicados pelas respetivas autoridades, e tem a 
mesma capacidade civil que o Direito Português atribui às 
pessoas coletivas de direito privado, sem fim lucrativo, go-
zando dos mesmos direitos e benefícios atribuídos às Ins-
tituições Particulares de Solidariedade Social, nos termos 
dos artigos 10º, 11º e 12º da Concordata de 2004.

3 - Segundo o Direito Português, o Centro Infan-
til Santa Maria de Leuca é uma pessoa coletiva religiosa 
reconhecida como Instituição Particular de Solidarieda-
de Social (cf. Decreto-Lei 174-A/2014, art. 2º alínea d); 
40.º-43.º e 45.º-49.º), qualificada como Institutos de Orga-
nizações ou Instituições da Igreja Católica, devidamente 

inscrita no competente registo das IPSS, sob o n.º 06/93 em 
09/03/1992, que adota a forma de Centro Infantil, sem pre-
juízo do espírito e disciplina religiosos que a enformam, re-
gendo-se pelas disposições do Estatuto das IPSS e demais 
normas aplicáveis, desde que no respeito pelas disposições 
da Concordata de 2004.

4- O Centro Infantil Santa Maria de Leuca é proprie-
dade do Instituto das Filhas de Santa Maria de Leuca e foi 
criado para prossecução dos seus fins próprios previstos 
nos presentes Estatutos, sendo por isso uma entidade ju-
rídica e patrimonialmente autónoma, que, no exercício da 
sua atividade própria, não exerce fins ou comissões de ou-
tras entidades, sem prejuízo da sua articulação programáti-
ca, com outras pessoas jurídicas canónicas e da sujeição à 
legislação canónica universal e particular, especificamente 
em matéria de vigilância do Ordinário Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação) 

1 - O Centro Infantil Santa Maria de Leuca tem a sua 
sede na Rua de S. João Eudes, n.º 25, na localidade de Moi-
ta Redonda, freguesia de Fátima, concelho de Ourém, dis-
trito de Santarém e diocese de Leiria-Fátima.

2- O Centro Infantil Santa Maria de Leuca tem por âm-
bito de ação prioritária, embora não exclusivamente, o ter-
ritório do Concelho de Ourém.

3 - O Centro Infantil Santa Maria de Leuca, desde que 
autorizado pelo conselho geral da Congregação do Insti-
tuto das Filhas de Santa Maria de Leuca pode abrir, para a 
realização dos seus fins estatutários, delegações e respostas 
sociais na área do Concelho de Ourém.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 - A Instituição prossegue o bem público eclesial na 
sua área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situada, especialmente dos 
mais pobres.

2- A Instituição, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os utentes e familiares;

c) A promoção integral de todos os utentes, num espíri-
to de solidariedade humana, cristã e social;

d) O espírito de convivência e de solidariedade social 
como fator decisivo de trabalho comum, tendente à valori-
zação integral dos indivíduos e das famílias;

e) A realização de um serviço da iniciativa da comuni-
dade cristã, devendo assim proporcionar, com respeito pela 
liberdade de consciência, formação cristã aos seus benefi-
ciários e não permitir qualquer atividade que se oponha aos 
princípios cristãos;

f) Um incentivo do espírito de convivência humana 
como fator decisivo do trabalho em comum, tendente à va-
lorização integral das pessoas e das famílias;
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g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades;

h) A resposta possível a todas as formas de pobreza, 
exercendo assim a sua finalidade sócio caritativa;

 i) Os benefícios da cooperação com os grupos perma-
nentes ou ocasionais que, no âmbito local ou regional, se 
ocupem da promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

j) A utilidade de recurso a grupos de trabalho tecnica-
mente preparados e devidamente qualificados;

k) O seguimento, na sua atividade, os princípios católi-
cos e não aceitar compromissos que de alguma forma con-
dicionem a observância destes princípios;

I) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

m) A participação na ação social de toda a comunida-
de local, em estreita cooperação com outras instituições e 
grupos de ação social e com a entreajuda cristã de proxi-
midade;

n) A escolha dos seus próprios agentes (funcionários, 
trabalhadores, colaboradores, auxiliares) de entre as pes-
soas que partilhem, ou pelo menos respeitem, a identidade 
católica das obras de caridade;

o) A procura em evitar financiamentos ou contribuições 
por entidades ou instituições que prossigam fins em con-
traste com a doutrina da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins)

1 - O Centro Infantil Santa Maria de Leuca funciona em 
regime de externato e tem por finalidade principal contri-
buir para a promoção integral de todos os que dela necessi-
tem, no concelho de Ourém, propondo-se a:

 a) Educar crianças de ambos os sexos, segundo os prin-
cípios do Evangelho e da pedagogia, deixada pela Funda-
dora do Instituto das Filhas de Santa Maria de Leuca;

b) Cooperar com as famílias na educação dos filhos, 
sensibilizando-as para as necessidades do desenvolvimen-
to das crianças;

c) Colaborar com os pais na missão de educar os seus 
filhos suprindo, em diversos aspetos, o que lhes é especí-
fico;

d) Promover o desenvolvimento integral da pessoa pela 
implementação de ações de educação e formação de jovens 
e adultos, nomeadamente dos agentes de ação educativa da 
Instituição;

e) Promover a solidariedade social na comunidade, no-
meadamente desenvolvendo serviços de apoio à sociedade 
e à família, com base no conhecimento da realidade social 
envolvente;

f) Crescer na qualidade da resposta dos serviços presta-
dos às crianças, aos adultos e à comunidade.

Artigo 5.º
(Atividades)

1 - Para realização dos seus objetivos, a Instituição pro-
põe-se manter, entre outras, as seguintes atividades:

a) Creche
b) Educação Pré-Escolar
2- A Instituição poderá criar e manter outras atividades 

mediante prévia sondagem às aspirações e necessidades da 
população, devendo para tal obter o consentimento escrito 

do Ordinário Diocesano e contar com a anuência dos orga-
nismos oficiais competentes.

Artigo 6.º
(Prestação de serviços)

1 - Os serviços prestados pela Instituição serão gratui-
tos, comparticipados ou remunerados.

2 - As tabelas de comparticipação são elaboradas em 
conformidade com as normas legais aplicáveis e com os 
acordos de cooperação celebrados, aprovadas pela Dire-
ção.

Artigo 7.º
(Normas por que se rege)

1 - A Instituição rege-se por estes Estatutos e, no que 
forem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela 
Carta Apostólica sob a forma de Motu Próprio sobre o ser-
viço da caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação 
particular e pelas leis civis aplicáveis.

2 - Os presentes Estatutos carecem de aprovação da 
Superiora Geral do Instituto das Filhas de Santa Maria de 
Leuca e do Bispo Diocesano, o mesmo sucedendo com a 
sua revisão ou alteração, que só poderão ser propostas pela 
Direção e sob parecer favorável do Conselho Fiscal.

3 - A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades da Instituição obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 8.º
(Cooperação)

1 - O Centro Infantil Santa Maria de Leuca deverá 
colaborar com as demais instituições existentes, particu-
larmente com a paróquia e com a Diocese, desde que não 
contrariem a legislação canónica universal e particular, os 
fins e a autonomia da Instituição ou a perspetiva cristã da 
vida que enforma os presentes Estatutos.

2 - A Instituição poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.

3 - A Instituição pode, na prossecução dos seus fins, 
unir-se a uma ou mais instituições congéneres, que exer-
çam idêntica atividade segundo as normas da Igreja Católi-
ca, podendo constituir ou participar em uniões, federações 
ou confederações, com o parecer favorável da Superiora 
Geral do Instituto das Filhas de Santa Maria de Leuca.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 9.º
(Órgãos e Exercício de Funções)

1 - São órgãos gerentes da Instituição:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 - A duração do mandato dos órgãos gerentes da Insti-

tuição, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o 
houver, é de quatro anos, podendo ser renovado, por suces-
sivos e iguais períodos.
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3 - O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-
mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

4 - Não é órgão gerente da Instituição o Diretor Execu-
tivo, que constitui um cargo facultativo que pode ser ins-
tituído por deliberação da Direção, que procede também à 
nomeação do respetivo titular, uma vez obtido o parecer fa-
vorável do Conselho Fiscal e obtida aprovação da Superio-
ra Geral do Instituto das Filhas de Santa Maria de Leuca.

Artigo 10º
(Nomeação dos corpos gerentes)

1 - Os corpos gerentes serão nomeados pela Superiora 
Geral do Instituto das Filhas de Santa Maria de Leuca.

2 - Constituída a Direção, antes da tomada de pos-
se, será a referida nomeação apresentada ao Ordinário 
Diocesano para homologação.

Artigo 11.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro Infantil Santa Ma-
ria de Leuca podem ser removidos pela Superiora Geral, 
havendo justa causa e após audiência prévia do respetivo 
órgão da Instituição e dos visados.

Artigo 12.º
(Vacatura)

1. Em caso de vacatura da maioria dos lugares de cada 
órgão, deverá proceder-se ao preenchimento das vagas ve-
rificadas, no prazo máximo de um mês.

2. Os membros designados para preencherem as vagas 
referidas no número anterior apenas completam o mandato.

Artigo 13.º
(Incompatibilidades)

1 - Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos da Insti-
tuição.

2 - A nenhum membro dos corpos gerentes da Institui-
ção, é permitido celebrar, direta ou indiretamente, qualquer 
negócio jurídico com a Instituição, a não ser que daí adve-
nham vantagens claras para esta e tenha a decisão unânime 
e fundamentada de aprovação dos restantes membros da 
Direção e os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e da 
Superiora do Geral do Instituto das Filhas de Santa Maria 
de Leuca.

3 - Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização da 
Superiora Geral do Instituto das Filhas de Santa Maria de 
Leuca, pode um trabalhador da Instituição ser nomeado 
membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 14.º
(Direitos Inerentes à gerência efetiva)

1 - O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes 
é gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas 
dele derivado, com a aprovação escrita dos membros da 
Direção.

2- Se o volume do movimento financeiro da Instituição 
ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de pro-
posto pela Direção, com o parecer favorável do Conselho 
Fiscal e a aprovação da Superiora Geral do Instituto das 

Filhas de Santa Maria de Leuca, um dos membros da Di-
reção, ou o Diretor Executivo, pode ser remunerado dentro 
dos limites da lei.

Artigo 15.º
(Impedimentos)

1 - Os membros dos corpos gerentes não podem votar 
em assuntos que diretamente lhes digam respeito ou nos 
quais sejam interessados qualquer familiar em linha reta ou 
até ao 2º grau da linha colateral.

2 - Os fundamentos das deliberações sobre a aprova-
ção do conteúdo e celebração dos contratos referidos no 
número anterior devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

Artigo 16.º
(Responsabilidade)

1 - Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.

2 - Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 17.º
(Convocatória e deliberações)

1 - Os órgãos da Instituição são convocados pelos res-
petivos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da 
maioria dos titulares dos órgãos.

2 - Os órgãos da Instituição só podem deliberar com a 
presença da maioria dos seus titulares.

Artigo 18.º
(Reuniões e Votações)

1 - Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes. Em caso de empate na votação o presidente 
pode dirimir a paridade com o seu voto.

2 - As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

3 - É nulo o voto de um membro sobre assunto que di-
retamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, bem 
como de qualquer familiar em linha reta ou até ao 2º grau 
da linha colateral.

Artigo 19.º
(Atas)

1 - Serão sempre lavradas atas das reuniões de qualquer 
órgão da Instituição, assinadas obrigatoriamente por todos 
os membros presentes nessas reuniões.

2 - O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema do livro de atas.

3 - Cabe ao Secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.
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SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 20.º
(Composição da Direção)

1 - A Direção é constituída por um número ímpar de 
membros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, 
devendo haver sempre um Presidente, um Secretário e um 
Tesoureiro.

2 - Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos membros desem-
penhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

Artigo 21.º
(Competências da Direção)

1 - Compete à Direção, como órgão de administração 
da Instituição, gerir a Instituição e representá-la, incumbin-
do-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente o relatório e contas de gerência, 

bem como o orçamento e programa de ação para o ano se-
guinte submetendo-os ao parecer do Conselho Fiscal. 

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente, promovendo a or-
ganização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal da Instituição;

e) Representar a Instituição em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos da Instituição;
g) Gerir o património da Instituição, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio da Instituição, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens e 

valores da Instituição;
j) Deliberar sobre a aceitação de heranças, legados e 

doações, em conformidade com a legislação aplicável, 
sempre com a autorização escrita da Superiora Geral do 
Instituto das Filhas de Santa Maria de Leuca;

k) Elaborar os regulamentos internos, dando deles co-
nhecimento à Superiora Geral do Instituto das Filhas de 
Santa Maria de Leuca;

I) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-
tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;

m) Celebrar acordos e protocolos de cooperação com 
serviços oficiais ou com outras Instituições Particulares de 
Solidariedade Social;

n) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 
lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;

o) Propor à entidade tutelar a alteração dos Estatutos ou 
a modificação dos fins da Instituição, nos termos da legis-
lação aplicável;

p) Comunicar à entidade tutelar a ocorrência dos fac-
tos que nos termos da lei constituem causas de extinção da 
Instituição;

q) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-
das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 - A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 

constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço da Instituição, como o 
Diretor Executivo.

Artigo 22.º
(Competência do Presidente da Direção)

1 - Compete em especial ao Presidente:
a) Superintender na administração da Instituição, orien-

tando e fiscalizando os respetivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-

do os respetivos trabalhos;
c) Promover a execução das deliberações da Direção;
d) Representar a Instituição junto de quaisquer organis-

mos públicos, privados e em juízo;
e) Despachar os assuntos normais de expediente e outros 

que careçam de solução urgente, sujeitando estes últimos à 
confirmação da Direção na primeira reunião seguinte.

2 - O Presidente pode delegar as funções e competên-
cias que entender em outros membros da Direção.

Artigo 23.º
(Competência do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da 

Direção, organizando os processos dos assuntos a serem 
tratados;

c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação no “site” da Institui-

ção das informações ou suportes das contas do exercício, 
bem como das súmulas do programa e relatório de ativida-
des e do orçamento, que a lei mande publicar.

Artigo 24.º
(Competência do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores da Instituição;
b) Satisfazer as ordens de pagamento;
c) Arquivar todos os documentos de receita e despesa;
d) Assegurar a escrituração das receitas e despesas da 

Instituição, em conformidade com as normas emanadas pe-
los serviços oficiais competentes;

e) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em 
que se discriminarão as receitas e as despesas do mês an-
terior;

f) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-
raria.

Artigo 25.º
(Reuniões)

A Direção reunirá pelo menos de dois em dois meses ou 
sempre que convocada pelo respetivo Presidente, por sua 
iniciativa ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 26.º
(Forma de a Instituição se obrigar)

1 - A Instituição obriga-se com a assinatura do Presi-
dente da Direção.
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2 - Quando o Presidente estiver incapacitado ou impe-
dido, a Instituição obriga-se com a assinatura de dois mem-
bros da Direção.

3 - Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente e do Tesoureiro.

4- Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
DO CONSELHO FISCAL

Artigo 27.º
(Composição)

O Conselho Fiscal é composto por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 28.º
(Competência)

Ao Conselho Fiscal compete vigiar o cumprimento da 
lei canónica e civil e dos presentes estatutos, incumbindo-
lhe, designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e docu-
mentos da Instituição, sempre que o julgue conveniente;

b) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus 
membros às reuniões da Direção, sempre que o julgue con-
veniente;

c) Dar parecer sobre o relatório, contas e orçamento e 
sobre os assuntos que a Direção submeta à sua apreciação.

Artigo 29.º
(Reuniões)

1 - O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que convocado 
pelo respetivo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da 
maioria dos seus membros.

2 - O Conselho Fiscal pode propor à Direção reuniões 
extraordinárias para análise e discussão de assuntos com 
relevância para a Instituição.

3 - Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção, mas sem direito a voto.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 30.º
(Do Diretor Executivo)

1 - O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
da Instituição que pode ser instituído por deliberação da 
Direção em cada mandato, se especiais circunstâncias o re-
quererem, uma vez obtido o parecer favorável do Conselho 
Fiscal e a aprovação da Superiora Geral do Instituto das 
Filhas de Santa Maria de Leuca.

2 - O Diretor Executivo pode ser nomeado de entre os 
membros do quadro de pessoal ou pode ser contratado em 
comissão de serviço por período equivalente ao do manda-
to da Direção que o contratou.

3 - O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 - A remuneração do Diretor Executivo será estabele-
cida pela Direção, tendo em conta as capacidades financei-
ras da Instituição, a sua qualificação profissional e o horá-
rio de trabalho.

Artigo 31.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da gestão 
corrente da Instituição, bem como cumprir, executar e man-
dar executar as deliberações da Direção, a quem deve obe-
diência, com obrigação de participar nas reuniões da Direção 
para as quais for convocado, ainda que sem direito de voto.

CAPÍTULO III
DO PATRIMÓNIO E DAS RECEITAS

Artigo 32.º
(Património)

O património da Instituição é constituído pelos bens e 
valores que lhe estão afetos, pelos demais bens e valores 
que vierem a ser adquiridos e pelos bens que lhe sejam 
doados ou deixados em testamento.

Artigo 33.º
(Receitas)

Constituem receitas da Instituição:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação 

dos beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus fa-
miliares;

b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade lo-
cal ou de outrem;

c) O produto das heranças, legados ou doações instituí-
das a seu favor;

d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 
entidades oficiais ou particulares;

e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pela Institui-

ção a título secundário ou instrumental e afetas ao exercí-
cio da sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pela Instituição ou por terceiros. 

Artigo 34º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro Infantil são de funcionamen-
to e de investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatutos;
b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-

ponsabilidade do Centro Infantil;
c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 

bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
Infantil seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro Infantil, 
quer para benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 
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b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 35.º
(Atos de Administração Ordinária)

1 - São atos de administração ordinária aqueles que 
se incluem nas faculdades normais de um administrador 
e todos aqueles que podem ser praticados pela Direção ou 
pelo Diretor Executivo sem recurso a qualquer licença ou 
autorização da Superiora Geral do Instituto das Filhas de 
Santa Maria de Leuca.

2- As modalidades de gestão dos fundos da Instituição 
são as previstas no Direito Patrimonial Canónico para os bens 
temporais da Igreja (Livro V do Código de Direito Canónico).

3 - São inválidos todos os atos que excederem os limi-
tes e o modo de administração ordinária, a não ser que pre-
viamente tenha sido obtida autorização da Superiora Geral 
do Instituto das Filhas de Santa Maria de Leuca, dada por 
escrito, ou que a mesma ratifique o ato nos dez dias poste-
riores à sua prática.

4 - A Administração da Instituição compete aos corpos 
gerentes, em conformidade com o previsto nos presentes 
Estatutos.

5 - Os atos de administração ordinária do número pre-
cedente praticados sem prévia autorização da Autoridade 
competente, mas contrários aos presentes Estatutos e ao 
Direito Canónico, consideram-se ineficazes.

Artigo 36.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 - A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita da Superiora 
Geral do Instituto das Filhas de Santa Maria de Leuca e de 
harmonia com os Estatutos.

 2 - Os atos de administração extraordinária feitos sem 
prévia autorização da Superiora Geral do Instituto das Fi-
lhas de Santa Maria de Leuca são inválidos.

3 - São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c) A contração de empréstimos, com ou sem garantia hi-

potecária, acima do valor de vinte por cento da receita ordiná-
ria que consta da média das três últimas prestações de contas;

d) Novas construções que importem uma despesa su-
perior a vinte por cento de receita ordinária que consta da 
média das três últimas prestações de contas.

4 – Só com prévia autorização escrita da Autoridade 
eclesiástica competente, a Direção pode alienar validamen-
te bens temporais do património, cujo valor exceda a quan-
tia mínima estabelecida pala Conferência Episcopal Por-
tuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiásticos.

Artigo 37.º
(Extinção e destino dos bens)

1 - No caso de extinção do Centro Infantil, confere-se 
à Direção o poder de tomar, quanto às pessoas e aos bens, 
as medidas necessárias à salvaguarda dos objetivos sociais 
propostos pela Instituição, de acordo com as disposições 
legais e estatuárias aplicáveis.

2 - Pagas todas as dívidas a terceiros e o demais impos-
to por lei, os bens e direitos da liquidação da Instituição re-
vertem para o Instituto das Filhas de Santa Maria de Leuca.

CAPÍTULO IV
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 38.º
(Assistência religiosa)

1 – A identidade católica do Centro Infantil e os seus 
fins requerem a prestação de assistência espiritual e religio-
sa aos titulares dos órgãos, às colaboradoras e às crianças 
no respeito pela liberdade de consciência de cada pessoa.

2 – A assistência espiritual e religiosa é prestada pelas 
Irmãs da Congregação das Filhas de Santa Maria de Leuca 
e pelo sacerdote ou outras pessoas que para o efeito con-
vidarem. 

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 39.º
(Vigilância Eclesiástica)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro Infantil Santa Maria de Leuca está sujeito 
às normas de coordenação, orientação, vigilância e admi-
nistração próprias do Direito Canónico, designadamente, 
no que respeita a licença para a prática de atos de adminis-
tração extraordinária, à emissão de instruções, ao direito 
de visita, à apresentação de contas e balanço anual das suas 
atividades, à gestão dos seus bens com sobriedade cristã e 
ao respeito da disciplina eclesiástica.

Artigo 40.º
(Normas orientadoras)

1- A Instituição, no exercício da sua atividade, proce-
derá sempre de acordo com as normas canónicas e sob a 
orientação da Superiora Geral do Instituto das Filhas de 
Santa Maria de Leuca.

Artigo 41.º
(Casos omissos)

1 - Em tudo o omisso, serão aplicáveis as disposições 
legais, de natureza canónica ou civil e, na sua ausência, 
serão cumpridas pela Direção as orientações dadas pela 
Superiora Geral do Instituto das Filhas de Santa Maria de 
Leuca, comunicando as suas decisões ao Bispo Diocesano.

Artigo 42.º
(Alteração dos Estatutos)

1 - Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pela 
Superiora Geral do Instituto das Filhas de Santa Maria de 
Leuca e pelo Bispo Diocesano, sem prejuízo dos efeitos 
do registo nos serviços da Segurança Social e no Registo 
da Pessoas Jurídicas Canónicas do Registo Nacional das 
Pessoas Coletivas.

2 - Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação pela Superiora Geral do Instituto das 
Filhas de Santa Maria de Leuca e pelo Bispo Diocesano.

Fátima, 30 de Outubro de 2015.
A Superiora Geral,
Irmã Pasqualina Nicolardi
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Homologação dos Estatutos 
do Centro Social e Paroquial 
da Freguesia da Atouguia

Refª: CE2015A-059

O padre Fernando Clemente Varela, pároco e presidente 
do Centro Social e Paroquial de Atouguia, do concelho de 
Ourém, com data de 11 de novembro de 2015, apresentou 
ao Bispo de Leiria-Fátima os novos Estatutos do dito Cen-
tro Social e Paroquial, aprovados pela Assembleia Geral na 
sua reunião de 23 de outubro do ano corrente, cuja ata nos 
foi apresentada, solicitando a homologação dos mesmos.

Considerando que os presentes Estatutos cumprem a le-
gislação canónica e estão conformes aos “Estatutos-modelo 
dos Centros Sociais Paroquiais e de outros institutos da Igreja 
Católica” aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa 
na sua Assembleia Plenária de 13 a 16 de abril de 2015;

Atendendo à solicitação acima mencionada, nos termos 
do cân. 117 do Código de Direito Canónico,

APROVO OS NOVOS ESTATUTOS
que estão assinados pela Direção e constam de um 

preâmbulo, 6 capítulos e 39 artigos impressos em 18 folhas 
A4 rubricadas pelos membros da Direção e por mim. São 
assinados dois exemplares, sendo um para a instituição e 
outro para o arquivo da secretaria episcopal. 

Leiria, 13 de novembro de 2015.
P. Jorge Manuel Faria Guarda,
Vigário Geral

ESTATUTOS

PREÂMBULO
O Centro Social e Paroquial da Freguesia de Atouguia, 

foi criado em vinte e três de janeiro de mil novecentos e 
oitenta, pela Fábrica da Igreja Paroquial de Atouguia, indo 
ao encontro do desejo dos paroquianos de possibilitar à co-
munidade a assistência nas diversas necessidades de âmbito 
social, nomeadamente nos cuidados às crianças e aos idosos.

A primeira valência do Centro social nasceu em mil no-
vecentos e oitenta e dois com a inauguração da creche e 
Jardim de Infância, no edifício construído de raiz, na rua S. 
Bartolomeu junto à Igreja Paroquial.

Mais tarde, em mil novecentos e noventa e três, nas-
ceram as valências de atividades de tempos livres para as 
crianças, que funcionam desde essa altura nas instalações 
do salão Paroquial, tendo mais tarde sido criado também 
“polos “ em outras localidades para garantir a assistência e 
a proximidade da valência nas diversas localidades da fre-
guesia, sendo que se mantem o serviço na sede da freguesia 
de Atouguia e na localidade de Fontainhas da Serra.

À mesma data, e mais concretamente a vinte de 
novembro de mil novecentos e noventa e três, é inaugurado 
um novo edifício, na rua vale da Chichara na Atouguia, para 
dar início às Valência de Centro de Dia, Apoio Domiciliário 
e Centro de Convívio. Mais tarde, com a ampliação do 
mesmo edifício, cria a valência de Lar de idosos.

Ao longo dos mais de trinta anos, o Centro Social foi 
efetuando diversos protocolos de cooperação com outras 
entidades, entre as quais se destaca a Segurança Social e 
o Município de Ourém, abrindo gradualmente a sua pres-

tação de serviços também a utentes de outras freguesias e 
adaptando-se as novas necessidades sociais.

Apesar das dificuldades de uma sociedade fragmentada 
pela crise económica e de valores, o Centro Social Paro-
quial continua a assentar o seu funcionamento e desenvol-
vimento nos membros da Liga de Amigos e em todas as 
pessoas de boa vontade e no envolvimento da comunidade 
paroquial, norteado pelos princípios da doutrina e moral 
cristãs.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E NORMAS 

Artigo 1.º
(Denominação e natureza)

1 – O Centro Social Paroquial da Freguesia da Atou-
guia é uma pessoa jurídica canónica de natureza pública, 
sujeita em Direito Canónico de obrigações e de direitos 
consentâneos com a índole de instituto da Igreja Católica, 
para desempenhar o múnus indicado nos presentes Esta-
tutos, em ordem ao bem público eclesial (cf CIC c. 116, 
§1), ereta canonicamente por decreto do Bispo da Diocese 
Leiria-Fátima e sob sua vigilância e tutela, com Estatutos 
aprovados por esta autoridade eclesiástica (cf CIC cc. 113, 
§ 2; 116, § 2; 117).

2 – Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da 
Concordata de 7.5.1940, quer da Concordata de 18.5.2004, 
o Centro é uma pessoa jurídica canónica constituída por 
decreto da autoridade eclesiástica, a que o Estado Portu-
guês reconhece personalidade jurídica civil, que se rege 
pelo Direito Canónico e pelo Direito Português, aplicados 
pelas respetivas autoridades, e tem a mesma capacidade ci-
vil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos 
direitos e benefícios atribuídos às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, nos termos dos artºs 10.º, 11.º e 
12.º da Concordata de 2004.

3 – Segundo o Direito Português, o Centro é uma pes-
soa coletiva religiosa reconhecida como Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social (cf Decreto-Lei 174-A/2014, 
artº 2.º alínea d); 40.º - 43.º e 45.º-49.º), qualificada como 
Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja 
Católica, devidamente inscrita no competente registo das 
IPSS, sob o n.º105/82 que adota a forma de Centro Social 
Paroquial, sem prejuízo do espírito e disciplina religiosa 
que o informam, regendo-se pelas disposições do Estatuto 
das IPSS e demais normas aplicáveis, desde que no respeito 
pelas disposições da Concordata de 2004.

4 – O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins 
próprios previstos nos presentes Estatutos, sendo por isso 
uma entidade autónoma jurídica e patrimonialmente, que, 
no exercício da sua atividade própria, não exerce fins ou 
comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articu-
lação programática com outras pessoas jurídicas canónicas 
e da sujeição à legislação canónica universal e particular, 
especificamente em matéria de vigilância do Ordinário 
Diocesano.

Artigo 2.º
(Sede e âmbito de ação)

1 – O Centro tem a sua sede em rua de S. Bartolomeu, 
freguesia Atouguia, município de Ourém.
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2 – O Centro tem por âmbito de ação prioritária, embora 
não exclusivamente, o território da Paróquia de Atouguia.

3 – O Centro, desde que autorizado pelo Ordinário 
Diocesano, pode abrir, para a realização dos seus fins es-
tatutários, delegações e respostas sociais na área das paró-
quias vizinhas.

Artigo 3.º
(Princípios inspiradores)

1 – O Centro prossegue o bem público eclesial na sua 
área de intervenção, de acordo com as normas da Igreja 
Católica, e tem como fins a promoção da caridade cristã, 
da cultura, educação e a integração comunitária e social, 
na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habi-
tantes da comunidade onde está situado, especialmente dos 
mais pobres.

2 – O Centro, na prossecução dos seus fins, deverá 
orientar a sua ação sócio caritativa à luz da Doutrina Social 
da Igreja tendo em conta, entre outros, os seguintes princí-
pios inspiradores e objetivos:

a) A natureza unitária da pessoa humana e o respeito 
pela sua dignidade;

b) O aperfeiçoamento cultural, espiritual, social e mo-
ral de todos os paroquianos;

c) A promoção integral de todos os habitantes da Paró-
quia, num espírito de solidariedade humana, cristã e social;

d) A promoção de um espírito de integração comunitá-
ria de modo a que a população e os seus diversos grupos se 
tornem promotores da sua própria valorização;

e) O desenvolvimento do espírito de convivência e de 
solidariedade como fator decisivo de trabalho comum, ten-
dente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e 
demais agrupamentos da comunidade paroquial;

f) A compreensão do Centro Social como serviço da 
comunidade cristã, devendo, por isso, proporcionar, com 
respeito pela liberdade de consciência, formação cristã aos 
seus beneficiários, não permitindo atividades nem assu-
mindo compromissos que se oponha aos princípios cris-
tãos;

g) A prioridade à proteção das pessoas mais pobres e 
desfavorecidas ou atingidas por calamidades, através cria-
ção e manutenção de serviços e estruturas de apoio ade-
quadas;

h) A colaboração de grupos de trabalho tecnicamente 
preparados e devidamente qualificados, ou outros, que se 
dediquem à promoção, assistência e melhoria da vida das 
populações;

i) O empenhamento da comunidade paroquial, na iden-
tificação dos problemas sociais mais graves, e na mobili-
zação dos recursos humanos e materiais necessários para a 
sua solução; 

j) A escolha dos seus próprios agentes e colaboradores 
de entre as pessoas que partilhem, ou pelo menos respei-
tem, a identidade católica da instituição.

k) O contributo para a solução dos problemas sociais, à 
luz da doutrina social da Igreja;

Artigo 4.º
(Fins e atividades principais)

Os fins e objetivos referidos no artigo anterior concreti-
zam-se na prestação de serviços às pessoas, famílias e co-
munidade, nomeadamente:

a) Apoio à Primeira Infância, através de Creche, Infan-
tário e Jardim de Infância, incluindo as crianças e jovens 
em perigo;

b) Apoio à Segunda Infância, através de Atividades de 
Tempos Livres (ATL) ou outras;

c) Apoio à Juventude, facultando-lhes Cursos de For-
mação Profissional que lhes proporcione entrar no mundo 
do trabalho, ou outros programas;

d) Apoio à família, à integração social e comunitária, e 
à resolução de problemas habitacionais da população;

e) Apoio às pessoas idosas, através de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário, ou outras;

f) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
g) Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da 

doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência 
ou de capacidade para o trabalho;

h) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomea-
damente através da prestação de cuidados de medicina 
preventiva, curativa, de cuidados continuados e de reabili-
tação e assistência medicamentosa;

i) Outras respostas sociais, não incluídas nas alíneas 
anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos di-
reitos sociais dos cidadãos.

Artigo 5.º
(Fins secundários e atividades instrumentais)

1 – Na medida em que a prática o aconselhe e os meios 
disponíveis o permitam, obtida a licença do Ordinário 
Diocesano, o Centro poderá exercer, de modo secundário, 
outras atividades de fins não lucrativos, de carácter cultu-
ral, educativo, recreativo, de assistência e de saúde.

2 – O Centro pode ainda desenvolver atividades de 
natureza instrumental relativamente aos seus fins não lu-
crativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 
ele criadas, mesmo que em parceria, e cujos resultados 
económicos contribuam exclusivamente para o financia-
mento da concretização daqueles fins.

Artigo 6.º
(Normas por que se rege)

1 – O Centro rege-se por estes Estatutos e, no que fo-
rem omissos, pelo Código de Direito Canónico, pela Carta 
Apostólica sob a forma de Motu Proprio sobre o serviço da 
caridade “Intima Ecclesiae Natura”, pela legislação parti-
cular e pelas leis civis aplicáveis.

2 – A organização e funcionamento dos diferentes sec-
tores e atividades do Centro obedecerão às normas apli-
cáveis e a regulamentos internos elaborados pela Direção.

Artigo 7.º
(Cooperação)

1 – O Centro deverá colaborar com as demais institui-
ções existentes, particularmente com a paróquia e com a 
Diocese, desde que não contrariem a legislação canónica 
universal e particular, os fins e a autonomia do Centro ou a 
perspetiva cristã da vida que informa os presentes Estatutos.

2 – O Centro poderá celebrar acordos de cooperação 
com entidades oficiais e particulares, em ordem a receber 
o indispensável apoio técnico e financeiro para as suas ati-
vidades.
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3 – O Centro pode, na prossecução dos seus fins, unir-
se a uma ou mais instituições congéneres, que exerçam 
idêntica atividade, podendo constituir ou participar em 
uniões, federações ou confederações, com licença do Or-
dinário Diocesano.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO INTERNA

SECÇÃO I
ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO

Artigo 8.º
(Órgãos)

1 – São órgãos gerentes do Centro:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.
2 – A duração do mandato dos órgãos gerentes do Cen-

tro, bem como do mandato do Diretor Executivo, se o hou-
ver, é de quatro anos, renováveis sob proposta do Pároco e 
a aprovação do Ordinário Diocesano. 

3 – Com exceção do pároco, quando é presidente do 
Centro, os membros dos órgãos gerentes não podem per-
manecer em qualquer deles por mais de três mandatos con-
secutivos, a não ser em situação extraordinária devidamen-
te justificada e com aprovação do Ordinário Diocesano.

4 – Compete ao Pároco do lugar onde se encontra se-
diado o Centro, depois de consultar o Conselho Pastoral e 
o Conselho para os Assuntos Económicos da Paróquia, a 
constituição da lista dos membros dos órgãos gerentes do 
Centro, a apresentar à aprovação e nomeação do Ordinário 
Diocesano, até 30 de novembro do ano em que termina o 
mandato ou logo que possível, quando vagaram todos os 
cargos.

5 – Com a apresentação da lista ao Ordinário Diocesano 
é estabelecido o número de membros da Direção e a qua-
lidade e identidade de cada um dos titulares dos órgãos. 

6 – Uma vez nomeados, os membros dos órgãos bem 
como o Diretor Executivo, quando for o caso, tomarão pos-
se, no início do ano civil perante o Ordinário Diocesano ou 
o Pároco.

7 – Não podem constar da lista dos órgãos gerentes do 
Centro os indivíduos que:

a) Lhe forem devedores por dívidas já vencidas;
b) Mantenham com o Centro qualquer contrato ou plei-

to.
8 – O mandato inicia-se com a tomada de posse e ter-

mina no termo do respetivo período, sem prejuízo do dever 
de manutenção em funções até à posse dos novos titulares.

Artigo 9.º
(Remoção)

Os titulares dos órgãos do Centro podem ser removidos 
pelo Ordinário Diocesano que os nomeou, havendo justa 
causa e após audiência prévia do respetivo órgão do Centro 
e dos visados.

Artigo 10.º
(Vacatura)

1 – Em caso de vacatura da maioria dos membros pro-
vidos para cada órgão, deve proceder-se ao preenchimento 
das vagas verificadas no prazo máximo de um mês.

2 – Compete ao Pároco, onde o Centro está sediado, in-
dicar ao Ordinário Diocesano os elementos que preencham 
as vagas para completar o mandato.

3 – Se vagarem todos os cargos, por demissão ou 
outra razão, será apresentada pelo Pároco ao Ordinário 
Diocesano a lista completa para os órgãos, em conformida-
de com o disposto no número 4 do Artigo 8º, iniciando-se 
novo mandato.

Artigo 11.º
(Incompatibilidades)

1 – Aos membros dos corpos gerentes não é permitido 
o desempenho de mais de um cargo nos órgãos do Centro.

2 – A nenhum membro dos corpos gerentes do Centro 
ou a seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições 
análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar em linha 
reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, é permitido ce-
lebrar, direta ou indiretamente, qualquer negócio jurídico 
com o Centro, a não ser que daí advenham vantagens claras 
para a instituição e tenha a decisão unânime e fundamen-
tada de aprovação dos restantes membros da Direção e o 
parecer favorável do Conselho Fiscal. As deliberações e 
suas justificações devem constar das atas das reuniões dos 
respetivos corpos gerentes.

3 – Os membros dos corpos gerentes não podem exer-
cer atividade conflituante com a atividade do Centro, nem 
integrar corpos sociais de entidades conflituantes com ele

ou de participadas dele.
4 – Em princípio, também não poderão ser membros 

dos corpos gerentes do Centro os dirigentes político-parti-
dários e os detentores de cargos executivos nas autarquias 
locais durante o seu exercício.

5 – Se for conveniente, por motivos justificados, com 
o parecer favorável do Conselho Fiscal e a autorização do 
Ordinário Diocesano, pode um trabalhador do Centro ser 
nomeado membro da Direção ou Diretor Executivo.

Artigo 12.º
(Direitos inerentes à gerência efetiva)

1 – O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é 
gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele 
derivadas, com a aprovação escrita da Direção.

2 – Se o volume do movimento financeiro da institui-
ção ou a complexidade do seu governo o exigir, depois de 
proposto pela Direção, com o parecer favorável do Con-
selho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano, um 
dos membros da Direção pode ser remunerado dentro dos 
limites da lei.

Artigo 13.º
(Impedimentos)

Os membros dos corpos gerentes não podem votar em 
assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos quais 
sejam interessados os respetivos cônjuges ou pessoas com 
quem vivam em condições análogas às dos cônjuges ou qual-
quer familiar em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

Artigo 14.º
(Responsabilidade)

1 – Os membros dos corpos gerentes são responsáveis 
civil e criminalmente pelas ações ou omissões cometidas 
no exercício do mandato.
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2 – Além dos motivos previstos na lei, os membros 
dos corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidade 
quando:

a) Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a 
reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em 
que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem 
consignar na ata respetiva.

Artigo 15.º
(Convocatória, votações e deliberações)

1 – Os órgãos do Centro são convocados pelos respeti-
vos presidentes, por iniciativa destes ou a pedido da maio-
ria dos seus titulares.

2 – Os órgãos do Centro só podem deliberar com a pre-
sença da maioria dos seus titulares.

3 – Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, 
as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direi-
to a voto de desempate. 

4 – As votações que envolvam um juízo de valor sobre 
comportamentos ou qualidades das pessoas, bem como as 
respeitantes a assuntos de interesse pessoal dos seus mem-
bros, são feitas por escrutínio secreto.

5 – É nulo o voto de um membro sobre assunto que 
diretamente lhe diga respeito e no qual seja interessado, 
bem como o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges ou qualquer familiar 
em linha reta ou até ao 2º grau da linha colateral.

6 – Mesmo quando não seja membro dos órgãos geren-
tes, o Pároco pode assistir às reuniões desses órgãos, sem 
direito a voto, pelo que devem ser-lhe dadas a conhecer 
com a devida antecedência as datas e ordens de trabalho 
das respetivas reuniões. O Pároco pode ainda comunicar 
com os membros dos órgãos sobre quaisquer assuntos re-
ferentes à atividade do Centro.

Artigo 16.º
(Atas)

1 – Serão sempre lavradas atas das reuniões de qual-
quer órgão do Centro, assinadas obrigatoriamente por to-
dos os membros presentes nessas reuniões.

2 – O conjunto das atas é autuado e paginado de modo 
a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir 
o seu extravio. Pode manter-se o sistema de livro de atas.

3 – Cabe ao secretário de cada órgão zelar pela conser-
vação e guarda das respetivas atas.

SECÇÃO II
DIREÇÃO

Artigo 17.º
(Composição da Direção)

1 – A Direção é constituída por um número ímpar de 
membros, entre um mínimo de três e um máximo de nove, 
devendo haver sempre um Presidente, um Secretário e um 
Tesoureiro.

2 – Sendo o número de membros da Direção em cada 
mandato superior a três, poderá um dos vogais desempe-
nhar o cargo de Vice-Presidente da Direção.

3 – O Presidente da Direção pode ser o Pároco da área 
onde se encontra sediado o Centro ou quem ele indicar na 

lista a apresentar para aprovação e nomeação ao Ordinário 
Diocesano.

4 – O Ordinário Diocesano pode, de motu próprio, dis-
pensar o Pároco de ser membro da Direção.

5 – Quando o Pároco não for o Presidente da Direção, 
terá sempre a seu cargo a coordenação geral, pastoral e de 
vigilância sobre a fé, os costumes e a boa administração 
dos bens do Centro.

Artigo 18.º
(Competências da Direção)

1 – Compete à Direção gerir a instituição e representá-
-la, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do 

órgão de fiscalização o relatório e contas de gerên-
cia, bem como o orçamento e programa de ação para 
o ano seguinte e remeter tais documentos ao Ordinário 
Diocesano;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos ser-
viços e equipamentos, nomeadamente promovendo a orga-
nização e elaboração da contabilidade, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o 
pessoal do Centro;

e) Representar o Centro em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das 

deliberações dos órgãos do Centro;
g) Gerir o património do Centro, nos termos da lei;
h) Elaborar e manter atualizado o inventário do pa-

trimónio do Centro, e o registo dos bens imóveis;
i) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens 

e valores do Centro;
j) Emitir parecer sobre a aceitação de heranças, legados 

e doações, pedindo licença ao Ordinário Diocesano para as 
aceitar ou rejeitar;

k) Providenciar sobre fontes de receita do Centro;
l) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos 

e de modificação ou extinção do Centro, a apresentar ao 
Ordinário diocesano.

m) Elaborar os regulamentos internos do Centro e sub-
metê-los à apreciação do Ordinário Diocesano;

n) Aprovar o Regulamento da Liga de Amigos;
o) Celebrar contratos de compra e venda e demais con-

tratos conforme as normas canónicas e civis aplicáveis;
p) Celebrar acordos de cooperação com serviços ofi-

ciais, depois de obtida licença do Ordinário Diocesano;
q) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que este 

lhe solicitar para cumprimento das suas atribuições;
r) Executar as demais funções que lhe estejam atribuí-

das pelos presentes Estatutos e que decorram da lei apli-
cável, designadamente da legislação canónica universal e 
particular.

2 – A Direção pode delegar poderes de representação 
e administração para a prática de certos atos ou de cer-
tas categorias de atos em qualquer dos seus membros, ou 
constituir representantes para esse efeito, designadamente 
profissionais qualificados ao serviço do Centro, como o Di-
retor Executivo.

Artigo 19.º
(Competências do Presidente e do Vice-Presidente)

1 – Compete ao Presidente da Direção:
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a) Superintender na administração do Centro, orientan-
do e fiscalizando os respetivos serviços;

b) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigin-
do os respetivos trabalhos;

c) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerra-
mento e rubricar o livro de atas da Direção;

d) Despachar os assuntos normais de expediente e outros 
que careçam de solução urgente, sujeitando estes últimos à 
confirmação da Direção na primeira reunião seguinte.

2 – Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presiden-
te no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos.

Artigo 20.º
(Competências do Secretário)

Compete ao Secretário, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Lavrar as atas das reuniões da Direção;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da Dire-

ção, organizando os processos dos assuntos a serem tratados;
c) Superintender nos serviços de secretaria;
d) Na falta de Vice-Presidente, substituir o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos;
e) Providenciar pela publicitação das informações ou 

suportes das contas do exercício, no sítio, bem como das 
súmulas do programa e relatório de atividades e do orça-
mento, que a lei mande publicar.

Artigo 21.º
(Competências do Tesoureiro)

Compete ao Tesoureiro, coadjuvado por um Vogal, se 
necessário:

a) Receber e guardar os valores do Centro;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita 

e de despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de 

receita conjuntamente com o Presidente;
d) Apresentar mensalmente à Direção o balancete em que 

se discriminarão as receitas e as despesas do mês anterior;
e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesou-

raria;

Artigo 22.º
(Reuniões)

A Direção reunirá ordinariamente uma vez por mês e 
sempre que for convocada pelo Presidente, por sua inicia-
tiva ou a pedido da maioria dos membros da Direção.

Artigo 23.º
(Forma de a instituição se obrigar)

1 – Para obrigar o Centro são necessárias e bastantes 
as assinaturas conjuntas do Presidente e de qualquer outro 
membro da Direção.

2 – Nas operações financeiras são obrigatórias as assi-
naturas conjuntas do Presidente ou do Vice-Presidente e do 
Tesoureiro ou de quem for designado pela Direção para o 
substituir.

3 – Nos atos de mero expediente basta a assinatura de 
qualquer membro da Direção.

SECÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Artigo 24.º
(Constituição)

O Conselho Fiscal é constituído por três membros: um 
Presidente, um Secretário e um Vogal.

Artigo 25.º
(Competências do Conselho Fiscal)

1 – Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscaliza-
ção do Centro, podendo, nesse âmbito, efetuar à Direção 
as recomendações que entenda adequadas com vista ao 
cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos e, 
designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e demais 
documentos do Centro, sempre que o julgue necessário e 
conveniente;

b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício, 
bem como sobre o programa de ação e orçamento para o 
ano seguinte;

c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que a Direção 
submeta à sua apreciação;

d) Vigiar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos 
regulamentos;

e) Dar parecer quanto à aquisição, administração e alie-
nação dos bens eclesiásticos do Centro.

2 – Os membros do Conselho Fiscal podem assistir às 
reuniões da Direção quando para tal forem convocados 
pelo presidente deste órgão, desde que tal convocação seja 
deliberada pela Direção.

Artigo 26.º
(Reuniões)

O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez, 
pelo menos, em cada trimestre e sempre que for convocado 
pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria 
dos seus membros.

SECÇÃO IV
DIRETOR EXECUTIVO

Artigo 27.º
(Do Diretor Executivo)

1 – O Diretor Executivo constitui um cargo facultativo 
do Centro que pode ser instituído pela Direção em cada 
mandato, se especiais circunstâncias o requererem, depois 
de ouvido o Pároco, obtido o parecer favorável do Conse-
lho Fiscal e a aprovação do Ordinário Diocesano.

2 – O Diretor Executivo pode ser escolhido de entre os 
membros do quadro de pessoal ou contratado em comissão 
de serviço por período equivalente ao do mandato da Dire-
ção que o contratou.

3 – O Diretor Executivo não pode ser membro da Dire-
ção ou do Conselho Fiscal.

4 – Se o exercício do cargo não for a título de 
voluntariado, a remuneração do Diretor Executivo será 
estabelecida pela Direção, tendo em conta as capacidades 
financeiras da instituição, a qualificação profissional e o 
horário de trabalho.

Artigo 28.º
(Funções do Diretor Executivo)

Cabe ao Diretor Executivo o acompanhamento da gestão 
corrente do Centro, bem como cumprir, executar e mandar 
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executar as deliberações da Direção, a quem deve obediên-
cia, com obrigação de participar nas reuniões da Direção 
para as quais for convidado, ainda que sem direito de voto.

CAPÍTULO III
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Artigo 29.º
(Do património)

1 – Constitui património do Centro o conjunto de bens 
móveis, imóveis e direitos que legitimamente adquiriu e 
possui como seus.

2 – São bens do património do Centro:
a) Os bens imóveis;
b) Os bens móveis e os bens preciosos em razão da arte 

ou da história;
c) As heranças, doações e legados, nomeadamente ex-

votos que, segundo a vontade dos beneficiários, se não des-
tinem a ser gastos em fins determinados.

3 – Os fundos pecuniários serão depositados quanto 
possível a prazo, em conta bancária que ofereça garantia 
de rendimento e segurança.

4 – Dados os fins e natureza da instituição, todos os 
bens temporais que se encontrem na propriedade ou titula-
ridade do Centro consideram-se bens eclesiásticos, afetos a 
fins especificamente religiosos, ainda que provisoriamente 
sejam afetos aos demais fins expressos nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 30.º
(Da receita)

Constituem receitas do Centro:
a) Os rendimentos dos serviços e a comparticipação dos 

beneficiários, nomeadamente dos utentes ou seus familiares;
b) Os possíveis auxílios financeiros da comunidade pa-

roquial ou de outrem;
c) O produto das heranças, legados ou doações instituídas 

a seu favor, desde que aprovados pelo Ordinário Diocesano;
d) Subsídios e comparticipações do Estado e de outras 

entidades oficiais ou particulares;
e) Receitas da perceção fiscal;
f) Rendimentos de capitais;
g) Rendimentos de atividades exercidas pelo Centro a 

título secundário ou instrumental e afetas ao exercício da 
sua atividade principal;

h) Rendimentos de iniciativas de angariação de fundos, 
promovidas pelo Centro ou por terceiros.

Artigo 31º
(Da despesa)

1 – As despesas do Centro são de funcionamento e de 
investimento.

2 – Constituem, nomeadamente, despesas de funciona-
mento:

a) As que resultam da execução dos presentes Estatu-
tos;

b) As que resultam do cumprimento de encargos da res-
ponsabilidade do Centro;

c) As que assegurem a conservação e a reparação dos 
bens e a manutenção dos serviços, incluindo a retribuição 
de colaboradores e os encargos patronais; 

d) As dos impostos, contribuições e taxas que oneram 
bens e serviços; 

e) As quotizações devidas a entidades de que o Centro 
seja associado; 

f) As que resultam de despesas de representação e da 
deslocação de beneficiários, membros dos Órgãos Geren-
tes e trabalhadores, quer em serviço do Centro, quer para 
benefício dos próprios assistidos.

3 – Constituem, nomeadamente, despesas de investi-
mento: 

a) As despesas de construção e equipamento de novos 
edifícios, serviços e obras ou de ampliação dos já existentes; 

b) As despesas de aquisição de prédios rústicos e urba-
nos, veículos e outros equipamentos.

Artigo 32.º
(Atos de administração ordinária)

São atos de administração ordinária aqueles que se in-
cluem nas faculdades normais de um administrador e todos 
aqueles que podem ser praticados pela Direção ou pelo Di-
retor Executivo sem recurso a qualquer licença ou autori-
zação do Ordinário Diocesano.

Artigo 33.º
(Atos de administração extraordinária e alienação)

1 – A Direção só pode exercer atos de administração 
extraordinária com prévia autorização escrita do Ordinário 
Diocesano e de harmonia com os Estatutos.

2 – São atos de administração extraordinária:
a) A compra e venda de imóveis;
b) O arrendamento de bens imóveis;
c)  A contração de empréstimos, com ou sem garantia 

hipotecária, acima do valor de cinquenta por cento de re-
ceita ordinária que consta da última prestação de contas;

d) Novas construções ou investimentos que importem 
uma despesa superior a cinquenta por cento da receita ex-
pressa na prestação de contas mais recente;

e) A alienação de quaisquer objetos de culto;
f) A aceitação de fundações pias não-autónomas, isto é, 

de bens temporais doados ao Centro com o ónus, prolon-
gado por tempo superior a cinco anos, de, com os rendi-
mentos, mandar celebrar Missas ou realizar outras funções 
eclesiásticas, ações religiosas ou caritativas;

g)  A aceitação de quaisquer outros legados ou doações 
com ónus semelhantes aos da alínea anterior.

3 – Só com prévia autorização escrita Autoridade ecle-
siástica competente, a Direção pode alienar validamente:

a) Ex-votos oferecidos ao Centro, coisas preciosas em 
razão da arte ou da história, relíquias insignes e imagens 
que se honrem com grande veneração do povo;

b) Bens temporais do património cujo valor exceda a 
quantia mínima estabelecida pela Conferência Episcopal Por-
tuguesa sobre licença para alienação de bens eclesiásticos.

4 – São nulos os atos e contratos celebrados em nome 
do Centro sempre que não tenha sido previamente obtida a 
licença ou aprovação exigida pelo Direito Canónico para a 
prática desse ato ou para a celebração desse contrato.

Artigo 34.º
(Perfil dos agentes do Centro)

1 – Em consonância com a matriz eclesial do Centro, 
requer-se que os seus colaboradores, a par da devida com-
petência profissional, partilhem, ou pelo menos respeitem, 
a identidade católica da instituição.
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2 – Quantos participam da vida do Centro, nas suas 
diversas instâncias, devem procurar que a sua ação esteja 
sempre de acordo com o espírito evangélico e a fé cristã.

3 – Em ordem a proporcionar a desejável formação 
cristã dos colaboradores, o Centro providenciará à realiza-
ção de iniciativas específicas e adequadas.

Artigo 35.º
(Destino dos bens em caso de extinção do Centro)

1 – O Centro pode ser extinto pelo Bispo diocesano, 
em conformidade com a legislação canónica universal e 
particular aplicável.

2 – Em caso de extinção do Centro, passarão para a 
Paróquia ou para outra pessoa jurídica canónica os bens 
móveis e imóveis e direitos que esta lhes houver afetado e 
os que lhe forem deixados ou doados com essa condição.

3 – Os restantes bens serão atribuídos a outra Institui-
ção Particular de Solidariedade Social instituída pela Igreja 
Católica, que prossiga fins idênticos ou similares aos do 
Centro, indicada pelo Ordinário Diocesano, de harmonia 
com o Direito Canónico.

CAPÍTULO IV
ASSIS1TÊNCIA RELIGIOSA

Artigo 36.º
(Assistência religiosa)

1 – Compete ao Pároco ou a outro ministro idóneo por 
ele designado a assistência espiritual e religiosa dos titu-
lares dos órgãos, dos trabalhadores e dos beneficiários, no 
respeito pela liberdade de consciência de cada um.

2 – O Assistente Religioso tem o direito de estar pre-
sente em todas as reuniões dos órgãos do Centro e a usar da 
palavra, sem direito a voto.

3 – A assistência religiosa é gratuita. Quando exercida 
por sacerdote distinto do Pároco, pode o Centro comparti-
cipar na sua remuneração, conforme as normas da Diocese, 
com a aprovação escrita do Ordinário.

CAPÍTULO V
LIGA DOS AMIGOS

Artigo 37.º
(Liga dos Amigos)

1 – A Liga dos Amigos, é constituída por todas as pes-
soas que se propuserem colaborar na prossecução das ativi-
dades do Centro e que pretendam aderir enquanto tal, atra-
vés da contribuição pecuniária (quota anual), e que, como 
tal sejam admitidas pela Direção.

2 – A Liga dos Amigos pode aceitar também a ajuda de 
outras pessoas não lhe estejam ligadas institucionalmente, 
mas que queiram colaborar com o seu trabalho voluntário 
ou outro qualquer tipo de ajuda, para os fins do Centro.

3 – Deverá ser, quanto possível, estimulada a admissão 
dos familiares dos beneficiários na Liga dos Amigos.

4 – A constituição, organização e funcionamento da 
Liga obedecerão a regulamento próprio elaborado pela Di-
reção.

5 – Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas 
no respetivo regulamento, compete à Liga de Amigos do 
Centro pronunciar-se sobre todos os assuntos que a Dire-
ção entenda submeter à sua apreciação e, em especial:

a) Apreciar o programa de ação e orçamento da insti-
tuição;

b) Apreciar o relatório anual e contas de gerência da 
instituição.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 38.º
(Vigilância do Bispo diocesano)

Sendo pessoa jurídica canónica autónoma de natureza 
pública, o Centro está sujeito às normas de coordenação, 
orientação, vigilância e administração próprias do Direito 
Canónico, designadamente, no que respeita a licença para 
a prática de atos de administração extraordinária, à emis-
são de instruções, ao direito de visita, à apresentação de 
contas e do balanço anual das suas atividades, à gestão dos 
seus bens com sobriedade cristã e ao respeito da disciplina 
eclesiástica.

Artigo 39.º
(Alteração dos Estatutos)

1 – Os presentes Estatutos revogam os anteriores e en-
tram em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 
Bispo diocesano, sem prejuízo dos efeitos do registo nos 
Serviços da Segurança Social e no Registo das Pessoas Jurí-
dicas Canónicas do Registo Nacional das Pessoas Coletivas.

2 – Os presentes Estatutos só poderão ser alterados me-
diante proposta da Direção, parecer favorável do Conselho 
Fiscal e aprovação do Bispo Diocesano.

3 – Nos casos omissos, a Direção recorrerá à legisla-
ção canónica universal e particular e à decisão do Bispo 
Diocesano.

Aprovados em reunião de Direção a 7 de Outubro de 
2015.

A Direção,
(Assinaturas)

Nomeação do Chanceler
Refª: CE2015A-063

António Augusto dos Santos Marto, Bispo da Diocese 
de Leiria-Fátima, faz saber quanto segue:

Tendo o Reverendo Cónego Doutor Américo Ferreira, 
por motivos de idade, pedido dispensa do múnus de Chan-
celer, e sendo necessário garantir o apropriado funciona-
mento da Cúria diocesana, dotando-a dos indispensáveis 
meios humanos, havemos por bem, de acordo com o cân. 
470 do Código de Direito Canónico, nomear o Reverendo 
Padre Dr. Nuno Miguel Heleno Gil para o cargo de Chan-
celer.

Entrará em funções durante o próximo mês de janeiro 
e, no ato de tomada de posse, fará o compromisso previsto 
para todos os que exercem ofícios na Cúria diocesana (c. 
471 C.I.C.). Exercerá o seu cargo segundo a Lei da Igreja e 
em comunhão com o Bispo diocesano.

Esta nomeação é válida pelo período de cinco anos.
Leiria, 17 de dezembro de 2015.
† António Augusto dos Santos Marto,
Bispo de Leiria-Fátima
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Remuneração do clero
Refª: CE2015A-064

António Augusto dos Santos Marto, Bispo da Diocese 
de Leiria-Fátima, faz saber quanto segue:

De acordo com os Artigos 56º e 57º do Regulamento da 
Administração de Bens da Igreja, a remuneração do Clero 
terá um aumento de 1,70% no ano de 2016. Os funcioná-
rios dos serviços diocesanos terão um aumento de 2,20%. 

O salário mensal do Clero será no valor arredondado 
de 895,00 €.

A mesma percentagem (1,70%) será aplicada à quantia 
correspondente ao alojamento daqueles que residem em 
casa da entidade patronal, passando a ser de 295,00 €.

Paras as deslocações extraordinárias, ou serviços de 
terceiros, as viagens serão pagas ao preço de 0,36€/Km.

Estas alterações aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 
2016, devem servir de referência para as demais institui-
ções diocesanas, sem prejuízo dos respetivos Estatutos.

Leiria, 23 de dezembro de 2015.
† António Augusto dos Santos Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Nomeação do Assistente 
Eclesiástico para a Congregação 
das Irmãs Reparadoras 
de Nossa Senhora de Fátima

Refª: CE2015A-065

António Augusto dos Santos Marto, Bispo da Diocese 
de Leiria-Fátima, faz saber quanto segue:

Sendo necessário proceder à nomeação de um Assistente 
Eclesiástico para a Congregação das Irmãs Reparadoras de 
Nossa Senhora de Fátima, de acordo com o artigo 104º das 
Constituições da referida Congregação e tendo a anuência do 
Revº Superior da Congregação dos Sacerdotes do Coração de 
Jesus, havemos por bem nomear Assistente Eclesiástico da 
Congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora 
de Fátima o Reverendo Padre Doutor Manuel Saturino da 
Costa Gomes, que entra em funções na data deste decreto.

Esta nomeação é válida pelo período de seis anos.
Leiria, 23 de dezembro de 2015.
† António Augusto dos Santos Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Corpos sociais da Cáritas 
Diocesana de Leiria-Fátima

Refª: CE2015A-066

António Augusto dos Santos Marto, Bispo da Diocese 
de Leiria-Fátima, faz saber quanto segue:

Sendo necessário constituir novos corpos sociais da 
Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima, para o quadriénio 
2016-2019, nomeamos os seguintes elementos:

Direção
Presidente: Dr. Júlio Coelho Martins
Secretária: Mercês Amado Monteiro dos Santos

Tesoureiro: Dr. Gonçalo de Sousa Marques
Vogais: Artur Silva Henriques
Joaquim Madaíl Brilhante Pedrosa
Margarida Maria Oliveira Faria Marques Ramos
Maria Helena de Sousa Lopes Melo
Dr. Pedro Manuel de Melo Nogueira Santos
Assistente Eclesiástico: P. Joaquim de Almeida Baptista
Conselho Fiscal
Presidente: Dr. Nuno José Mirante Alves
Secretário: Manuel Nogueira Gonçalves dos Santos
Vogal: Rui Manuel Antunes Pereira
Estes cargos devem ser exercidos de acordo com os Es-

tatutos, respeitando as normas diocesanas e as orientações 
do Bispo diocesano.

Leiria, 30 de dezembro de 2015.
† António Augusto dos Santos Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Decisão sobre o ato eleitoral de 
12 de dezembro de 2015 na Santa 
Casa da Misericórdia de Leiria

Refª: CE2015A-067

António Augusto dos Santos Marto, Bispo da Diocese 
de Leiria-Fátima, faz saber quanto segue:

1. Recebi a 21.12.2015, do Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral da Irmandade da Santa Casa da Miseri-
córdia de Leiria, Dr. António Carlos de Carvalho, o pedido 
de homologação dos órgãos sociais da Irmandade da Santa 
Casa da Misericórdia de Leiria, eleitos em assembleia rea-
lizada no dia 12 de dezembro de 2015 para o quadriénio 
de 2016 a 2019. Acompanhava o pedido a ata da referida 
assembleia e a documentação relativa ao processo eleitoral.

2. A ata da assembleia geral eletiva não regista qualquer 
irregularidade, tendo sido assinada por todos os membros 
das três mesas de voto, cada uma das quais era presidida 
por um membro da Mesa da Assembleia Geral e secretaria-
da pelos representantes das duas listas concorrentes, sendo 
dois deles os mandatários das respetivas listas.

3. O atual Provedor e candidato a um novo mandato, 
Dr. Fernando Alberto Lopes dos Santos, bem como o man-
datário da sua lista eleitoral, João de Sousa Pereira de Bar-
ros, com data de 22 de dezembro, alegando ilegalidades e 
irregularidades no processo e no ato eleitoral, apresenta-
ram-me requerimento para a nomeação de uma comissão 
administrativa “para organizar e concluir o processo elei-
toral e pôr em funcionamento regular os órgãos sociais da 
Misericórdia”, como prevê o Compromisso da Irmandade 
(art. 34º, § 7). Enviaram documentação para fundamentar 
o seu requerimento.

4. Recebi de João de Sousa Pereira de Barros, manda-
tário da lista A, que ficou em segundo lugar na votação dos 
irmãos, com data de 22 de dezembro de 2015, dois recursos 
hierárquicos relativos a decisões indeferidas às reclama-
ções que apresentara ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, alegando irregularidades na apresentação da lista B 
e ilegalidades e irregularidades no decurso do ato eleitoral. 
E enviou documentação para fundamentar a sua interposi-
ção dos recursos.
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5. O Compromisso da Irmandade atribui ao Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral, entre outras, a competência 
para a “abertura do processo eleitoral” e para decidir das 
“reclamações contra a lista ou listas de candidatura” (art. 
34º, §§ 2 e 4) e, à dita Mesa, a de “garantir o funciona-
mento democrático da Misericórdia” (art. 20º, § 2). No uso 
das suas competências, o Presidente da Mesa convocou a 
Assembleia eleitoral, nos termos e no tempo estabelecidos 
pelo Compromisso. 

6. Nos termos do Compromisso, compete à Mesa Ad-
ministrativa propor o regulamento eleitoral à Assembleia 
Geral para a sua aprovação (cf art. 21º, §1, alínea m; art. 
34º § 5) e preparar “o caderno eleitoral”. Ora, o regula-
mento eleitoral não foi apresentado como era devido pela 
Mesa Administrativa nem aprovado pelo órgão competen-
te da Irmandade, ficando um vazio para o “funcionamento 
democrático” do ato eleitoral.

7. Na falta de regulamento eleitoral, para não adiar a 
eleição dos órgãos sociais, que traria graves prejuízos à 
Misericórdia, e em ordem a garantir um processo eleito-
ral com regras claras, objetivas e válidas para todos, tanto 
eleitores como candidatos, com data de 10 de novembro, o 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, juntamente com 
o aviso de abertura do processo eleitoral, publicou algumas 
normas que visavam suprir o vazio regulamentar existente. 
Em 19 de novembro, devido à não apresentação pela Mesa 
Administrativa do caderno eleitoral atualizado, no prazo 
fixado pelas referidas normas, para não lesar o direito dos 
irmãos de saberem quem podia ou não votar e ser eleito, o 
dito Presidente alargou o limite definido pelo atual Com-
promisso para a capacidade eleitoral, admitindo que pudes-
sem votar e ser eleitos, como era costume na Misericórdia, 
todos os irmãos existentes até à data da Assembleia que o 
aprovou. Nas mencionadas circunstâncias, o Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral tomou medidas administrativas 
legítimas para assegurar um processo eleitoral democráti-
co. 

8. As regras publicadas e publicitadas pelo Presidente 
da Mesa não foram contestadas na Assembleia entretanto 
realizada, no dia 21 de novembro, tendo ele próprio dado 
a informação da existência das mesmas e dos motivos por-
que as definiu, sem que houvesse qualquer objeção dos ir-
mãos presentes. 

9. Posteriormente à apresentação das duas listas de can-
didatos, o mandatário da lista A apresentou uma reclama-
ção escrita nos termos das normas referidas, que foi inde-
ferida pelo Presidente da Mesa, sem que fosse interposto 
recurso para o bispo diocesano, no tempo em que poderia 
ser feito. Foram assim legitimamente duas as listas sujeitas 
à eleição pelos irmãos.

10. Os irmãos eleitores e os candidatos aceitaram assim 
implicitamente as regras e participaram sem objeções no 
ato eleitoral em conformidade com as mesmas. As regras 
definidas não violam, de modo geral e substancial, o Com-
promisso da Irmandade.

11. Segundo a respetiva ata, o ato eleitoral decorreu de 
modo normal, sem que as alegadas irregularidades tives-
sem constituído motivo de reparo e impedido a aceitação 
dos termos em que ela foi redigida, retratando de forma 
substancialmente fiel o decurso das eleições. Os casos du-
vidosos foram resolvidos por cada mesa dentro das regras 
previamente definidas e de modo a possibilitar aos irmãos 

o exercício do seu direito de voto. O ato eleitoral pode as-
sim ser considerado justo e claro o seu resultado. A recla-
mação, primeiro, e o recurso hierárquico interposto depois 
pelo mandatário da lista A contrariam a ata que ele próprio 
assinou, já que foi secretário de uma das mesas. 

12. Assim, tendo examinado a documentação relativa 
ao processo eleitoral, a ata da assembleia eleitoral e a do-
cumentação que põe em causa a sua validade, tendo feito 
consultas e ponderado os factos e os argumentos da contes-
tação, nos termos do Compromisso da Irmandade da Santa 
Casa da Misericórdia de Leiria e do Direito Canónico apli-
cável, comunico as seguintes decisões:

a) reconheço a validade do processo e do ato eleitoral 
realizado no dia 12 de dezembro, pois foram cumpridos 
substancialmente os termos do Compromisso e foi clara-
mente manifestada a vontade livre dos irmãos eleitores;

b) considero improcedentes o requerimento para a no-
meação de uma comissão administrativa bem como os re-
cursos das decisões tomadas pelo Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral relativos à alegação de ilegitimidades 
e irregularidades no processo e no ato eleitoral, uma vez 
que as reclamações que se referem ao período pré-eleitoral 
não foram apresentadas no tempo devido e o ato eleitoral 
foi aceite pelos representantes de ambas as listas que nele 
participaram e validaram os resultados ao assinarem a ata 
do mesmo;

c) homologo os corpos sociais da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Leiria constituídos pela lista mais votada no 
ato eleitoral de 12 de dezembro de 2015 e que tinha como 
candidato a Provedor o Eng. Carlos Alberto Garcia Poço.

Espero que todos os irmãos da Santa Casa da Miseri-
córdia, tanto os que foram eleitos como os que o não foram, 
cooperem abnegadamente com verdadeiro espírito fraterno 
para que a Irmandade exerça fiel e frutuosamente a prática 
das obras de misericórdia para que existe.

Leiria, 31 de dezembro de 2015.
† António Augusto dos Santos Marto,
Bispo de Leiria-Fátima
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DOCUMENTOS PASTORAIS

Nota pastoral sobre o Seminário e o 
Centro Pastoral Diocesano
Seminário, casa para a diocese

Refª: CE2015B-002
Caríssimos diocesanos,
O Papa Francisco convida a Igreja dos nossos dias a sair 

“para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo” (EG 49), a 
fim de saborearem “a alegria do Evangelho”. Ao mesmo 
tempo, exorta-a a tornar-se acolhedora, casa de portas aber-
tas a quantos dela se aproximam. Para isso, escreve o Papa, 
“precisamos de criar espaços pastorais apropriados para 
motivar e sanar os agentes pastorais, ‘lugares onde rege-
nerar a sua fé em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, 
onde compartilhar as próprias questões mais profundas e 
as preocupações quotidianas, onde discernir em profundi-
dade e com critérios evangélicos sobre a própria existência 
e experiência, com o objetivo de orientar para o bem e a 
beleza as próprias opções individuais e sociais” (EG 77).

O Seminário diocesano tem acompanhado a história da 
diocese e desempenhado a sua missão de fazer crescer os 
gérmenes de vocação sacerdotal nos seminaristas, ajudan-
do-os a responder afirmativamente ao apelo de Deus para 
serviço do Seu povo através do ministério sacerdotal. O 
atual edifício do Seminário diocesano recebeu os primeiros 
seminaristas em outubro de 1965. Durante estes cinquenta 
anos, centenas de rapazes viveram e estudaram nesta casa, 
adquirindo virtudes humanas e cristãs e fazendo deles 
construtores de uma sociedade melhor. A grande maioria 
dos sacerdotes que hoje serve a diocese formou-se aqui. O 
nosso presbitério é filho desta casa. 

Ao longo das últimas décadas, assistimos a profundas 
alterações sociais, culturais e eclesiais que nos levaram a 
pensar numa forma de acompanhamento dos candidatos ao 
sacerdócio que não passa pelo seminário menor. Do mes-
mo modo, achou-se por bem confiar os nossos seminaristas 
maiores ao Seminário Maior da diocese de Lisboa. 

Estando assim a casa disponível, nestes últimos anos 
começaram a ser pensadas novas ocupações para o edifí-
cio. Assim, a primeira fase da reconstrução foi inaugurada 
no dia 8 de dezembro de 2010. O espaço remodelado alber-
ga desde então a Casa de Retiros de S. José, a residência 
sacerdotal e um espaço reservado para as atividades do Se-
minário e do Pré- Seminário.

No passado mês de dezembro, teve início a segunda fase 
de remodelação do edifício com o propósito de instalar o 
Centro Pastoral Diocesano. Aí funcionarão os serviços da 
cúria diocesana, os variados organismos de dinamização 
pastoral e o Centro de Cultura e Formação Cristã e continua-
rão a ser propostas muitas das atividades de formação laical 
por eles promovidos. O edifício passará ainda a ter uma 
nova cozinha, um refeitório principal com maior capacidade 
e dois espaços para arquivo: um para a Câmara Eclesiástica 
e outro para arquivo diocesano. Muitas destas valências são 
um desejo que já o Sínodo Diocesano expressara no seu do-
cumento conclusivo (Orientações Sinodais, nº 29).

O apelo que o Concílio Vaticano II fazia aos sacerdotes 
para considerarem “o seminário como coração da diocese” 
e lhe prestarem “de boa vontade a própria ajuda” (OT 5), 
deve hoje ser dirigido a todos os fiéis cristãos. Este coração 
vai alargar-se e receber o Centro Pastoral Diocesano. Além 
de formar os pastores da Igreja, aqueles que pela sua voca-
ção e serviço lhe dão vida, vai também formar os fiéis leigos 
para serem apóstolos, animadores e agentes pastorais, como 
é desejado pelo Papa nas palavras antes citadas. Com um 
coração renovado, a nossa diocese continuará a formar os 
principais evangelizadores e animadores das comunidades, 
sejam eles sacerdotes ou cristãos leigos.

O orçamento previsto para esta segunda fase de remode-
lação é de cerca de 1.200.000€ (um milhão e duzentos mil 
euros). Uma vez que a finalidade da obra é eminentemente 
de cariz diocesano, a mesma diocese suportará uma parte 
dos custos. O Seminário fará o mesmo, na medida das suas 
possibilidades. Mas, ainda assim, precisamos da generosi-
dade dos fiéis católicos que, por amor à Igreja diocesana, 
deem o seu contributo. Poderão fazê-lo espontaneamente, 
entregando a sua oferta aos párocos ou enviando-a para o 
Seminário. Ou então aguardando os meios que venham 
a ser indicados para a recolha de ofertas com esta finali-
dade. Sendo o Seminário e o Centro Pastoral Diocesano 
uma casa aberta a todos e ao serviço da formação e forta-
lecimento da fé de quantos a venham a frequentar, é justo 
esperar o contributo de muitos para a levar a bom termo. 

Em outubro 2015, celebra-se o 50º aniversário da inau-
guração do edifício do Seminário diocesano. Será ocasião 
de fazer memória de todos os benefícios que através dele 
a Igreja diocesana recebeu, de louvar e agradecer a Deus 
e a quantos foram seus benfeitores com os próprios bens e 
serviços. Mas desejamos que seja também o momento para 
a inauguração e apresentação das novas instalações e do 
Centro Pastoral Diocesano. Por isso, a celebração do dia 
da Igreja diocesana e do início do ano pastoral 2015-2016 
realizar-se-á no Seminário, com programa ainda a definir.

Para esta obra tão importante para a Diocese imploro 
a bênção do Senhor, a proteção dos nossos padroeiros, S. 
Agostinho e Nª Sª de Fátima, e conto com a participação 
generosa dos nossos diocesanos, que antecipadamente 
agradeço. 

Leiria, 19 de janeiro de 2015.
† António Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Mensagem para a Quaresma 2015
Um percurso 
para sair da indiferença 

Refª: CE2015B-003

É com o coração cheio de alegria e de esperança que 
vamos entrar no tempo litúrgico da Quaresma. Somos 
chamados a vivê-la como um tempo forte de graça e de 
renovação pessoal e comunitária para podermos celebrar 
em cheio a grande festa da Ressurreição do Senhor Jesus. 
De que modo e com que atitudes e sentimentos queremos 
viver esta Quaresma de 2015?
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O mal estar da nossa cultura: a globalização da indiferença
O Papa Francisco adverte-nos de um perigo no con-

texto atual em que vivemos: “Quando a vida interior se 
fecha nos seus próprios interesses, já não há espaço para 
os outros, já não entram os pobres, já não se escuta a voz 
de Deus, já não se goza a doce alegria do seu amor, já não 
palpita o entusiasmo por fazer o bem. Os crentes também 
correm este risco real e permanente” (EG 2).

Estamos perante a globalização da indiferença, que é 
um mal estar da nossa cultura e se reflete em vários âm-
bitos: indiferença para com Deus e o próximo, indiferença 
dentro da própria família, na comunidade cristã e na socie-
dade. Este contexto urge os cristãos a cuidar da formação 
do coração, a viver pois a Quaresma como um percurso de 
renovação do coração. A atitude de indiferença resulta, antes 
de mais, da dureza do coração, de um coração fechado em si 
mesmo, no seu próprio mundo de autossuficiência, de egoís-
mo e orgulho, que não se abre aos outros e prescinde deles.

É preciso despertar o mundo adormecido na 
globalização da indiferença que se vai impondo na socie-
dade como paradigma da compreensão das relações entre 
as pessoas. É este o apelo do Santo Padre na sua bela men-
sagem quaresmal “Fortalecei os vossos corações” (Tiago 5, 
8), que nos serve de inspiração.

Cuidar da vida interior
Em primeiro lugar, somos chamados a rever o que nos 

atrai e move a partir de dentro: não em função do que é per-
mitido ou proibido, mas do amor misericordioso de Deus 
que quer tocar o nosso coração. Deus Pai nunca Se esquece 
de nós nem tão pouco é indiferente ao mundo, mas ama-o 
até ao ponto de entregar o seu Filho pela salvação de cada 
homem. “Ele não nos olha com indiferença; pelo contrá-
rio, tem a peito cada um de nós, conhece-nos pelo nome, 
cuida de nós e vai à nossa procura, quando O deixamos. 
Interessa-Se por cada um de nós; o seu amor impede-Lhe 
de ficar indiferente perante aquilo que nos acontece”.

Quando descobrimos e contemplamos este amor que 
Deus tem para connosco, não podemos ficar indiferen-
tes. Sentimos o desejo de nos aproximarmos d’Ele: esta 
é a conversão do coração ao mistério maravilhoso do seu 
amor, para se tornar um coração dócil, contemplativo, 
compassivo e misericordioso. 

A Quaresma é um tempo propício para cada um cuidar 
da sua relação com Deus, da própria vida espiritual: “Vol-
tai a mim de todo o coração” (Joel 2, 12), diz o Senhor. 
Um cristão que não se alimenta com a Palavra de Deus, 
os sacramentos, a oração e não vive a caridade para com o 
próximo, esmorece, torna-se estéril e de coração fechado.

O retiro popular a partir da Palavra de Deus e à ma-
neira de exercícios espirituais na vida corrente ajudará a 
fortalecer os nossos corações. Deixemos que Jesus fale ao 
coração e o cure do egoísmo e da indiferença. Aprendamos 
a rezar o Evangelho, ou melhor, a rezar a vida com o Evan-
gelho e vice-versa. Interroguemo-nos: dou espaço e tempo 
a Deus na minha vida de cada dia? Deixo que Ele forme o 
meu coração?

Cuidar da vida da comunidade cristã
O povo de Deus tem necessidade de renovação para 

não se tornar indiferente e viver fechado em si mesmo. 
Neste sentido, o Papa Francisco exprime o desejo profun-

do de que “as nossas paróquias e as nossas comunidades 
em particular se tornem ilhas de misericórdia no meio do 
mar da indiferença”.

Como será belo que a celebração da Eucaristia durante 
a Quaresma e os momentos de reunião e reflexão em gru-
po ajudem a sentir que todos somos membros de um só 
corpo em Cristo e que “neste corpo não tem lugar aquela 
indiferença que parece apoderar-se tantas vezes do nosso 
coração”.

Também a força da oração comunitária nos ajudará a 
crescer em comunhão e a ter um coração universal. Para 
isso, o Papa Francisco convida-nos a uma renovação da 
oração eclesial, propondo a iniciativa “24 horas para o 
Senhor” a celebrar em toda a Igreja nos dias 13 e 14 de 
março. Peço que cada comunidade responda a este convite 
do Papa, organizando da melhor forma tal iniciativa, sobre-
tudo a nível paroquial.

Também ao nível de proximidade, “a Quaresma é um 
tempo propício para mostrar este interesse pelo outro com 
um sinal, ainda que pequeno mas concreto, da nossa parti-
cipação na mesma humanidade”.

Na perspetiva da comunhão eclesial, a renúncia 
quaresmal deste ano será destinada: um terço para as 
crianças da Guiné-Bissau apoiadas pelos centros de recu-
peração nutricional da Cáritas guineense (cerca de 60 mil 
por ano), e dois terços para  ajudar a construção do Centro 
Pastoral Diocesano no edifício do nosso seminário. Ouso 
pedir a todos os diocesanos a melhor generosidade porque 
se trata de levar auxílio a crianças carenciadas e de edificar 
um Centro Pastoral ao serviço de todos e de toda a diocese.

Cuidar da vida em família
Estamos a viver o segundo ano do biénio pastoral dedi-

cado à “beleza e alegria de viver em família”. Não podería-
mos esquecer o cuidado pela qualidade espiritual da vida 
familiar à luz do evangelho (notícia boa e bela) da família. 
Precisamos de estar atentos, para que o perigo da indife-
rença não atinja também a família. É grande a tentação de 
transformar a casa da família em pensão ou residencial 
onde se tem cama, mesa, roupa lavada, repouso e confor-
to; ou viver todos juntos sob o mesmo teto, mas indiferen-
tes, não unidos em comunhão.

Convido cada família a fazer um exame de consciência 
sobre quais os riscos e sinais de indiferença no seu ambien-
te familiar e o que melhorar na presença, na atenção e nas 
relações de uns com os outros. E ainda: como tornar a mi-
nha família aberta aos de fora e solidária com os necessita-
dos. Será bom envidar os esforços necessários para fazer o 
retiro popular em família, mesmo adaptando-o porventura 
aos mais novos. 

Dentro do nosso itinerário quaresmal, convido todas 
as famílias e todos os diocesanos para a peregrinação 
diocesana a Fátima, no domingo 22 de março, sob o tema 
“Com Maria, fortalecer as famílias e apoiar a sua mis-
são”.

Termino esta mensagem com os votos do Santo Pa-
dre: “Caros irmãos e irmãs, nesta Quaresma desejo rezar 
convosco a Cristo: ‘Fazei o nosso coração semelhante ao 
Vosso’ (súplica das ladainhas do Sagrado Coração de Je-
sus). Teremos assim um coração forte e misericordioso, vi-
gilante e generoso, que não se deixa fechar em si mesmo e 
não cai na vertigem da globalização da indiferença”.
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Nossa Senhora de Fátima nos acompanhe com a sua 
intercessão!

Leiria, 11 de fevereiro de 2015.
Festa de Nossa Senhora de Lurdes
† António Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Carta Pastoral 2015-2017 
– No Centenário das Aparições
Maria, Mãe de Ternura 
e de Misericórdia

Ref. CE2015B-008
Caríssimos diocesanos
Irmãs e irmãos no Senhor Jesus
Ao iniciar esta carta de apresentação do percurso pas-

toral da nossa diocese para o próximo biénio, desejo, antes 
de mais, saudar-vos fraternalmente no Senhor.

Foi bom e belo o percurso destes dois últimos anos de-
dicados à pastoral familiar, que culminou na grande Festa 
das Famílias. “A alegria e a beleza de viver em família” 
à luz da fé tocou muitos corações, despertou entusiasmo, 
animou grande número de famílias, suscitou dedicação e 
empenho nas comunidades, abriu e potenciou caminhos de 
serviço pastoral em relação aos vários âmbitos e situações 
familiares. 

Todo este dinamismo não pode abrandar agora, quan-
do entramos num novo biénio dedicado a Nossa Senhora. 
Ela foi mulher, esposa, mãe e cuidou da família de Nazaré, 
vivendo mesmo situações de provação. Por isso, ela é mo-
delo, guia e amparo para as nossas famílias. Uma genuína 
e sólida espiritualidade mariana é uma forte ajuda para “a 
alegria e a beleza de viver em família” na companhia de 
Maria, Mãe de Ternura e de Misericórdia.

1. O Centenário das Aparições
Aproxima-se a data jubilar do Centenário das Apari-

ções de Nossa Senhora em Fátima. É um momento impor-
tante para a nossa diocese. Um ano jubilar é uma grande 
convocação para nos alegrarmos, agradecer e fruir este tão 
grande dom de Deus e tudo o que ele trouxe à Igreja e à hu-
manidade. Não podemos de modo algum desperdiçar esta 
ocasião de celebração e de memória.

O mais importante, porém, não são os rituais, nem as 
cenografias ou montagens estéticas. A celebração de um 
ano jubilar pode e deve ser sobretudo um grande aconteci-
mento profético. Para além do aspeto comemorativo, deve 
ser vivido na sua permanente atualidade de graça e de re-
novação para a Igreja e para o mundo de hoje, rumo a um 
futuro melhor.

A nossa diocese tem uma responsabilidade acresci-
da, porque foi no seu espaço geográfico que se realizou 
o acontecimento-mensagem de Fátima, porque os primei-
ros protagonistas a quem foi confiada a mensagem foram 
membros da Igreja diocesana e porque tudo se perpetua e 
continua vivo no e através do nosso Santuário de Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima.

Como cada batizado tem um carisma próprio para o 
serviço da comunidade, assim cada Igreja local tem o seu 

próprio carisma para oferecer à catolicidade da Igreja, para 
o enriquecimento comum. Também a nossa diocese tem 
este carisma: cuidar do dom das Aparições de Nossa Se-
nhora e da sua mensagem específica, vivendo-o e difun-
dindo-o para o fortalecimento da fé, para a renovação da 
Igreja e a paz no mundo. Trata-se de um carisma que se 
vai configurando e aprofundando através do tempo. Este 
tempo do jubileu pede-nos uma maior consciência desta 
responsabilidade. À sua preparação e celebração decidi-
mos dedicar o próximo biénio pastoral.

2. O Ano Santo da Misericórdia: 
o caminho da Igreja no novo milénio
No passado dia 11 de abril, o Santo Padre proclamou 

um Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, a começar 
no próximo dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada 
Conceição, e a encerrar no dia 20 de novembro de 2016, 
solenidade de Cristo Rei. Na bula de proclamação, o Papa 
Francisco justifica o motivo: “A primeira missão da Igre-
ja é introduzir todos no grande mistério da misericórdia 
de Deus contemplando o rosto de Cristo, sobretudo num 
momento como o nosso, cheio de grandes esperanças e de 
fortes contradições” (MV 25).

Nesta missão joga-se também a credibilidade da Igreja 
que “passa pelo caminho do amor misericordioso e com-
passivo” (MV 10). Aos bispos de Timor-Leste, na visita ad 
limina, o Papa especificava: “Sem a misericórdia, poucas 
possibilidades temos hoje de nos inserir num mundo de 
‘feridos’ que têm necessidade de compreensão, de perdão, 
de amor. Por isso, não me canso de chamar a Igreja inteira 
à ’revolução’ da ternura’ (Cf. EG 88)”.

De facto, vivemos hoje num mundo ferido – nos mais 
variados aspetos da vida pessoal, familiar, social – e cíni-
co no estilo de vida fechado no bem-estar individual, na 
indiferença, na competitividade e na violência. Este nosso 
mundo ferido e cínico tem necessidade de uma cura de mi-
sericórdia. Se os cristãos não procurarem na misericórdia 
o seu caráter distintivo e se nós todos não voltarmos a dar 
a cidadania cultural à compaixão, à mansidão e à miseri-
córdia, acabaremos vítimas do cinismo mais frio, calculista 
ou cruel.

“Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mis-
tério da fé parece encontrar a sua síntese nestas palavras”, 
assim começa o texto da bula do Ano Santo (MV 1). Mas, 
no final, o Santo Padre refere-se a Maria Mãe da Misericór-
dia nestes termos: “A doçura do seu olhar nos acompanhe 
neste Ano Santo para podermos todos nós redescobrir a 
alegria da ternura de Deus. Ninguém como Maria conhe-
ceu a profundidade do mistério de Deus feito homem. Na 
sua vida, tudo foi plasmado pela presença da misericórdia 
feita carne” (MV 24). 

3. O biénio pastoral: 
Maria, Mãe de Ternura e de Misericórdia
Em comunhão com a Igreja universal, não podemos 

deixar de integrar o Ano Santo da Misericórdia no nosso 
percurso pastoral. Aliás, este aspeto veio valorizar ainda 
mais o nosso programa, uma vez que o cerne da mensagem 
de Fátima é, como veremos, Graça e Misericórdia. Em Fá-
tima, Deus deu também uma lição sobre Si mesmo, sobre o 
seu modo de ser e de agir: uma lição sobre a misericórdia 
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que pertence a Deus como traço essencial. É um ensina-
mento que não podemos esquecer.

O grande protagonista do acontecimento Fátima é o 
próprio Deus misericordioso que, através de Maria, Mãe de 
Jesus e da Igreja, envia uma mensagem e um apelo concre-
to ao mundo numa situação trágica. Maria fala-nos de Deus 
com a linguagem do seu coração materno. Neste sentido, 
escolhemos como tema geral do biénio a figura de Maria, 
Mãe de Ternura e de Misericórdia.

É certo que Maria não é o centro do cristianismo. Não 
pode de modo algum substituir a Cristo, único mediador e 
salvador. Mas ela tem um lugar e uma missão singulares 
ao lado de Cristo e ao serviço de Cristo, da Igreja e da 
humanidade, precisamente como Mãe do Salvador, unida a 
Ele por laços indissolúveis. 

O II Concílio do Vaticano afirma que “Maria, pela sua 
participação íntima na história da salvação, reúne por as-
sim dizer e reflete em si as mais altas verdades da fé” (LG 
65). E João Paulo II explicita: “Ela é como um espelho em 
que se refletem, da maneira mais profunda e luminosa, as 
maravilhas de Deus” (RM 25). 

O nosso amor a Maria é muito mais do que uma mera 
devoção sentimental; é, antes, a contemplação da beleza 
do amor misericordioso de Deus por nós, pela humanidade 
dispersa que Ele quer reunir; é a contemplação da beleza 
da Igreja como Povo do Senhor, de que ela é membro emi-
nente e mãe amorosa; e da beleza da vida com Cristo, de 
quem ela foi mãe e primeira e perfeita discípula.

Nesta perspetiva, vamos contemplá-la ao longo destes 
dois próximos anos. No primeiro ano, temos como objetivo 
“pôr em relevo a figura de Maria na história da salvação 
e na vida do Povo de Deus”, sob o lema “Feliz de ti que 
acreditaste” (Lc 1, 45); no segundo ano, o objetivo será 
“mostrar o relevo das Aparições de Fátima para a vida cris-
tã e eclesial hoje”, sob o lema “O meu Coração Imaculado 
conduzir-vos-á até Deus”.

Naturalmente, tudo tem em vista uma renovação da 
vida cristã e da Igreja. Como afirma perspicazmente o car-
deal W. Kasper, “uma verdadeira renovação da Igreja não 
é possível sem uma renovada mariologia e sem uma reno-
vada devoção a Maria. Por isso, Maria pode ser também 
hoje um modelo para uma renovação da vida da Igreja e 
ajudar a realizá-la”.

4. Muitos títulos, uma só Senhora, uma só Mãe 
Desejaria ainda esclarecer, à partida, um equívoco que 

grassa por vezes no meio do nosso povo.
São muitos os santuários marianos no mundo e inúme-

ras as invocações a Maria. Há pessoas convencidas de que 
estes títulos se referem a “Nossas Senhoras” diferentes, a 
ponto de alguns discutirem qual é a mais poderosa ou mais 
milagrosa.

Mas só existe uma Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e 
nossa Mãe, que acompanhou e acompanha os seus filhos 
em todos os lugares e culturas e nos ensina a buscar a uni-
dade na fé e no amor em Cristo. Por isso, ela não tem pro-
blema em apresentar-se com vestes diversas e em cores de 
pele diferentes. Não tem receio em falar-nos em distintas 
línguas e linguagens. 

Ao longo da história, o grande amor dos fiéis foi dando 
diferentes títulos à Virgem Mãe, segundo os lugares em que 
foi vivenciada a sua presença (Guadalupe, Aparecida, Lur-

des, Fátima...), segundo os mistérios da sua vida com Cristo 
(Anunciação, Encarnação, Assunção...), segundo a forma 
como experimentaram a sua ajuda ou conforto nas várias 
situações da vida (Mãe de Misericórdia, Senhora da Saú-
de...). Mas é sempre a mesma e única Senhora que se ma-
nifesta ou atua nos diferentes lugares e de diversas formas.

A FIGURA DE MARIA NA HISTÓRIA DA SALVAÇÃO

Vamos agora refletir sobre o mistério da salvação co-
municado a Maria, no qual ela é chamada a participar e 
colaborar de modo singular e extraordinário. Trata-se de 
uma meditação, em estilo narrativo, seguindo os passos da 
Mãe do Senhor tal como a descrição dos Evangelhos nos 
permite acompanhá-los desde Nazaré, Belém, Caná até ao 
Calvário e ao Cenáculo do Pentecostes. Seguimos a bela 
indicação de João Paulo II: “A Igreja olha Maria através 
de Jesus, como olha Jesus através de Maria” (RM 26). As-
sim compreendemos a posição única de Maria na história 
da salvação, no mistério de Cristo e da Igreja.

5. O grande anúncio a Maria (Lc 1, 26-38): 
Mãe do Filho de Deus
A importância de Maria na história da salvação torna-

se clara, se considerarmos o título mariano fundamental 
de Mãe de Jesus, Mãe do Senhor, que lhe é anunciado 
como Filho do Altíssimo, e por isso Mãe de Deus. Ela é 
introduzida definitivamente no mistério de Cristo, median-
te o acontecimento da anunciação do Anjo.

O mensageiro de Deus visita-a e comunica-lhe precisa-
mente o anúncio do maior acontecimento da nossa histó-
ria: a incarnação do Filho de Deus.

É interessante notar que o relato inicia com o convite 
à alegria. “Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está con-
tigo” – são estas as primeiras palavras que o Anjo dirige a 
Maria. Não se trata de mera saudação usual, como poderia 
parecer à primeira vista. Lidas à luz das profecias do An-
tigo Testamento, constituem um anúncio de alegria pela 
vinda do Messias (Salvador). Trata-se de uma saudação 
que marca o início do Evangelho como Boa Nova comuni-
cada a Maria e através dela à humanidade.

De facto, o Anjo apresenta à Virgem Maria o projeto 
da salvação de Deus de vir morar no meio do seu povo e 
pede-lhe a colaboração para ser mãe do Redentor que lhe é 
anunciado como Filho do Altíssimo. Ela fica surpreendida 
e perturbada, mas o Anjo diz-lhe uma palavra de conso-
lação: “Não temas, pois achaste graça diante de Deus... A 
Deus nada é impossível” (Lc 1, 30.37). Como quem lhe 
diz: tu levas Deus em ti, mas Deus leva-te a ti!

Maria pôde assim dar a sua resposta livre, o seu sim: 
“Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua 
Palavra”. Colocou-se totalmente à disposição do projeto 
salvífico de Deus em favor dos homens, abriu-Lhe de par 
em par as portas do seu coração e do seu seio, tornando-
se morada do Altíssimo. O sim de Maria é a porta pela 
qual Deus entra na nossa história assumindo a natureza 
humana.

A maternidade de Maria não é algo meramente bioló-
gico. É um acontecimento de fé: “recebeu a Cristo no seu 
coração pela fé, antes de O receber no seu seio” (Santo 
Agostinho). Como mãe do Redentor, partilhou intima-
mente toda a sua vida e missão, permanecendo a seu lado 
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desde o berço até ao calvário. “Cristo e a sua Mãe são 
inseparáveis” (Papa Francisco). Ela tornou-se a primeira 
crente e discípula perfeita do Filho, modelo de todos os 
crentes.

Para realizar esta missão materna, Deus preparou-a de 
modo especial. O mensageiro não a chama pelo nome pró-
prio Maria; chama-a pelo nome dado por Deus, “a cheia 
de graça”, isto é, cheia do amor de Deus que a torna toda 
santa, preservando-a de todo o contágio do pecado desde 
o início da sua existência. Além disso, explicita a materni-
dade virginal de Maria para ficar clara a origem divina de 
Jesus, Filho de Deus feito homem, pela obra inimaginável 
do Espírito Santo.

Como é que Maria na sua maternidade ilumina a fé e 
a espiritualidade do cristão e a missão pastoral da Igreja? 
Eis dois belos textos dos Papas João Paulo II e Bento XVI, 
respetivamente:

“Maria leva-nos a aprender o segredo da alegria cristã, 
lembrando-nos que o cristianismo é antes de mais Evange-
lho, boa notícia que tem o seu centro e o seu conteúdo na 
pessoa de Jesus Cristo, o Verbo feito carne, único Salvador 
do Mundo” (João Paulo II, RVM 20).

“A Virgem Maria, pelo seu papel insubstituível no mis-
tério de Cristo, representa a imagem e o modelo da Igreja. 
Também a Igreja, como fez a mãe de Cristo, é chamada a 
acolher em si o mistério de Deus que habita nela... a refletir 
cada vez mais o seu verdadeiro rosto no qual Deus se apro-
xima e encontra os homens. A Igreja, corpo vivo de Cristo, 
tem a missão de prolongar na terra a presença salvífica de 
Deus, de abrir o mundo a algo maior do que ele mesmo, ao 
amor e à luz de Deus” (Bento XVI, Homilia, 26/03/2012).

Perante a grandeza do mistério da maternidade divina 
de Maria, rezemos a conhecida antífona: “Virgem Santa 
Imaculada, não há palavras dignas do vosso louvor: por 
vós recebemos o Salvador do mundo, Jesus Cristo, Nosso 
Senhor”!

6. A grandeza da fé de Maria (Lc 1, 39-45): 
“Feliz de ti que acreditaste”
As boas notícias são para se comunicarem. Não há 

coração tão grande que seja capaz de as conter: sente-se 
necessidade de as partilhar com os amigos, com os mais 
íntimos. Assim, ao acabar de dizer o “sim” (faça-se), 
como discípula perfeita, Maria parte logo em missão. Não 
guarda para si a graça recebida. O seu primeiro gesto foi 
dirigir-se ‘apressadamente’ em visita à prima Isabel para 
partilhar a boa nova, o segredo íntimo que ambas traziam 
dentro de si, para lhe levar Cristo e, com Ele, a ternura e o 
afeto da companhia e do apoio. Eis a discípula missionária, 
a Senhora da prontidão e da ternura.

Isabel, por sua vez, antecipou-se exclamando: “Bendita 
és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De 
onde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Se-
nhor?”. Esta última frase da saudação é semelhante à que 
no Antigo Testamento era dirigida à Arca da Aliança. As-
sim, Maria é a Arca Santa em pessoa e traz em si a presença 
de Deus que é fonte de consolação e de alegria.

Por fim, Isabel mostra que a raiz de toda esta alegria 
é a fé: “Feliz de ti que acreditaste”! Exalta a grandeza da 
fé de Maria que aceita tornar-se morada de Deus e cola-
borar com Ele para a salvação do mundo através da sua 
maternidade. Santo Agostinho comenta de modo excelen-

te: “Maria foi maior em receber a fé em Cristo do que em 
conceber a carne de Cristo. Por isso, a consanguinidade 
materna de nada teria aproveitado a Maria, se ela não se 
tivesse sentido mais feliz em hospedar Cristo no coração 
do que no seio” (Sermão 215, 1).

Eis aqui a imagem e o modelo da Igreja discípula 
missionária, Igreja em saída. “Aquela que recebeu o dom 
mais precioso de Deus, como primeiro gesto de resposta, 
pôs-se a caminho para servir e levar Jesus. Peçamos a Nos-
sa Senhora que também nos ajude a transmitir a alegria de 
Cristo aos nossos familiares, aos nossos companheiros, aos 
nossos amigos, a todas as pessoas” (Papa Francisco, Ange-
lus no Rio de Janeiro). 

7. Magnificat, o canto da misericórdia (Lc 1, 46-55)
A alegria profunda da visitação e do encontro com Isa-

bel prolonga-se e exprime-se, de modo singular e surpreen-
dente, no canto que brota do coração e dos lábios de Maria, 
o Magnificat. É um dos textos mais belos e expressivos 
do Novo Testamento. O que leva Maria a entoar este hino 
maravilhoso?

Depois do colóquio com Isabel, meditando tudo à luz 
da fé, ela descobre que tudo o que nela acontece é obra da 
misericórdia de Deus ao serviço da grande história da sal-
vação. Então, exulta de alegria e proclama a grandeza de 
Deus, da sua bondade e misericórdia que atua e se revela, 
não só na sua humilde pessoa, mas também na história do 
seu povo de Israel e na história do mundo, particularmente 
na sua predileção pelos últimos, os pobres, os pequenos, 
os humildes, os humilhados e oprimidos. No Magnificat, 
lê toda a história da salvação como história da misericór-
dia de Deus. Nele se reflete também a dimensão política e 
social: pela sua misericórdia, Deus faz justiça no mundo, 
derruba os poderosos e exalta os humildes.

Maria experimenta, canta e revela o amor fiel e miseri-
cordioso de Deus “que se estende de geração em geração” 
até hoje, ao nosso tempo. Portanto, também a nossa gera-
ção está incluída nesta promessa.

Como Maria e com ela, também nós podemos e deve-
mos fazer a experiência da misericórdia de Deus deixando-
nos salvar por Cristo; cantá-la descobrindo nos complexos 
caminhos e dramas do mundo a vitória da misericórdia 
sobre o mal; testemunhá-la vivendo as bem-aventuranças 
dos misericordiosos, a compaixão do bom samaritano, rea-
lizando as obras de misericórdia e promovendo a solidarie-
dade, a justiça e a paz na sociedade.

O acontecimento da visitação de Maria a Isabel com o 
canto do Magnificat é uma imagem maravilhosa da Igre-
ja do Magnificat, isto é, da misericórdia, do louvor e da 
alegria. 

8. A presença nas bodas de Caná (Jo 2, 1-11): 
“Fazei o que Ele vos disser”
O Evangelho de S. João apresenta Maria no início do 

ministério público de Jesus nas bodas de Caná da Galileia, 
onde também se encontravam os discípulos. Aí Jesus rea-
liza o seu primeiro milagre, transformando água em vinho 
para que não se estragasse aquela festa. Maria tem aqui um 
papel importante. É ela a notar a falta de vinho comuni-
cando-a a Jesus: “Não têm vinho”. Manifesta assim a sua 
atenção terna e concreta e também a confiança incondicio-
nal no Filho.
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Este primeiro milagre de Jesus é classificado pelo 
evangelista como o “primeiro sinal” que aponta para outra 
realidade maior. Com este sinal, Jesus transforma as bodas 
humanas na imagem das bodas da Nova Aliança de Deus 
com o seu povo. Para esta bodas, Jesus convida o seu povo, 
representado pelos seus discípulos e a sua mãe, e oferece o 
amor superabundante de Deus simbolizado no vinho novo 
e abundante para viver a alegria e a festa da comunhão.

Assim, a verdadeira finalidade do episódio de Caná é a 
manifestação da infinita bondade de Deus e o despertar da 
fé, como se pode ver no final da narração: “Ele manifestou 
a sua glória e os discípulos acreditaram n’Ele”.

A partir daqui, podemos compreender a missão de Ma-
ria visível neste episódio: é a mãe atenta às dificuldades e 
necessidades dos homens, que apresenta ao Filho para que 
não falte a alegria do Evangelho, da ternura e da misericór-
dia. É simultaneamente porta-voz e intercessora do povo e 
porta-voz da vontade do Filho, em cujas mãos põe tudo e 
n’Ele confia.

Eis, a propósito, um belo comentário do então cardeal 
J. Ratzinger, numa homilia em Fátima: “No texto das bo-
das de Caná estão também as palavras de Maria aos ser-
ventes; depois do fiat (faça-se segundo a tua palavra), são 
talvez as suas palavras mais belas. No fundo, são só uma 
aplicação para nós do seu fiat: ‘Fazei o que Ele vos dis-
ser’. Para nós significa: conformai-vos à vontade de Deus. 
Escutai e estai prontos ao seu chamamento. Com estas 
palavras, convida os serventes e convida-nos a nós à fé... 
Convidou à fé e levou ao verdadeiro milagre... Fazei o que 
Ele vos disser, acreditai em Jesus Cristo, o Filho de Deus 
vivo... Acreditai e vereis a medida cheia do amor supera-
bundante de Deus que nos salva. Acreditai e recebereis o 
vinho saboroso da presença de Deus na vossa vida”.

Maria aparece em Caná como mulher crente, colabo-
radora de Jesus na missão da Nova Aliança, desejosa de 
expandir a fé, que pede a cada um de nós a fé para aceder à 
alegria da comunhão com Deus e formar o novo povo que 
é a Igreja.

9. O caminho de peregrinação na fé
Não vamos pensar que a fé inicial de Maria foi sempre 

“de vento em popa”, sem conhecer dificuldades, perturba-
ções ou provações. Também Maria teve de ir assimilando 
pouco a pouco o Evangelho anunciado por Jesus. O sim da 
anunciação foi o início de um longo itinerário para Deus, 
de uma verdadeira peregrinação na fé. Teve de renovar 
cada dia a fé profunda com que disse o seu primeiro sim, 
para o manter fiel durante toda a vida até à entrega do Filho 
na cruz. 

Desde cedo, a sua fé passou por situações que a puseram 
à prova: o risco de perder o amor de José, seu noivo, por 
aceitar a maternidade divina, o nascimento do menino num 
pobre estábulo em Belém, a fuga para o Egito, a apresen-
tação do menino no templo quando ouviu a desconcertante 
profecia de Simeão: “uma espada de dor atravessará o teu 
coração”, a perda de Jesus no templo. Maria vive a “noite 
da fé” que atinge o seu auge aos pés da cruz unida a Cristo 
sofredor no seu despojamento total. Mediante a fé, a mãe 
participa na morte do Filho com fidelidade, de modo bem 
diferente dos apóstolos, que fugiram.

Como é que Maria pôde viver este caminho ao lado 
do Filho com uma fé sólida, mesmo na obscuridade – 

quando Deus parece ausente ou em silêncio –, sem com-
preender tudo e sem perder a plena confiança em Deus? 
O evangelista S. Lucas revela-nos a atitude de fundo com 
que ela enfrentava estes acontecimentos: “Maria guarda-
va todas estas coisas meditando-as no seu coração” (Lc 2, 
19); e “Mas eles [os pais] não compreenderam as palavras 
que lhes disse... Sua mãe guardava todas estas coisas no 
seu coração” (Lc 2, 51). Isto significa que Maria entrava 
em diálogo íntimo com a Palavra de Deus anunciada: re-
cordava e relacionava no seu coração os acontecimentos e 
a Palavra, discernindo desta forma os desígnios de Deus. 
Assim adquire a compreensão que só a fé lhe pode garantir 
e permitir “esperar contra toda a esperança”.

Neste contexto, compreendemos as referências elogio-
sas de Jesus a sua mãe como ouvinte da Palavra, que a 
torna membro da grande família espiritual que é a Igreja: 
“Minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam a Pa-
lavra de Deus e a cumprem” (Lc 8, 18-21) e “Felizes antes 
aqueles que escutam a Palavra de Deus e a guardam” (Lc 
11, 27-28). 

10. A Mãe junto à Cruz (Jo 19, 25-27): “Eis o teu Filho”
Vamos agora até junto à cruz de Jesus e deixemos que 

seja o Papa Francisco a introduzir-nos no último dom do 
testamento de Jesus.

“Na cruz, quando Cristo suportava em sua carne o dra-
mático encontro entre o pecado do mundo e a misericórdia 
divina, pôde ver a seus pés a presença consoladora da Mãe 
e do amigo. Naquele momento crucial, antes de declarar 
consumada a obra que o Pai Lhe havia confiado, Jesus dis-
se a Maria: «Mulher, eis o teu filho!». E, logo a seguir, dis-
se ao amigo bem-amado: «Eis a tua mãe!» (Jo 19, 26-27). 
Estas palavras de Jesus, no limiar da morte, não exprimem 
primariamente uma terna preocupação por sua Mãe; mas 
são, antes, uma fórmula de revelação que manifesta o mis-
tério de uma missão salvífica especial. Jesus deixava-nos a 
sua Mãe como nossa Mãe. E só depois de fazer isto é que 
Jesus pôde sentir que «tudo se consumara» (Jo 19, 28). Ao 
pé da cruz, na hora suprema da nova criação, Cristo con-
duz-nos a Maria; conduz-nos a Ela, porque não quer que 
caminhemos sem uma mãe; e, nesta imagem materna, o 
povo lê todos os mistérios do Evangelho. Não é do agrado 
do Senhor que falte à sua Igreja o ícone feminino. Ela, que 
O gerou com tanta fé, também acompanha «o resto da sua 
descendência, isto é, os que observam os mandamentos de 
Deus e guardam o testemunho de Jesus» (Ap 12, 17)” (EG 
285).

Junto à cruz, Maria oferece o Filho das suas entranhas, 
participa do amor misericordioso com que Ele Se oferece 
pela redenção de todos. Por este motivo, a sua maternida-
de divina, o amor de mãe de Jesus estende-se à Igreja e à 
humanidade. Ela recebe a missão de acolher o discípulo 
amado e todos quantos ele representa como filhos e filhas. 
O discípulo amado é, na verdade, o símbolo da comunida-
de cristã, de cada um de nós enquanto discípulos amados 
do Senhor. 

“Eis o teu filho”, “eis a tua mãe” – é dito para cada um 
pessoalmente. Aqui “está plenamente indicado o motivo 
da dimensão mariana da vida dos discípulos de Cristo... 
A maternidade de Maria que se torna herança do homem 
é um dom: dom que o próprio Cristo faz a cada homem 
pessoalmente” (RM 45).
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“Eis a tua mãe. E, desde aquela hora, o discípulo aco-
lheu-a como sua”. Não se trata só do acolhimento na sua 
casa. Segundo o texto grego original, significa que acolheu 
Maria como mãe no mais íntimo da sua vida, no seu cora-
ção, na profundidade do seu ser, entre os bens mais precio-
sos, em todo o seu espaço vital.

Concluindo, Maria faz parte da Igreja e da vida de fé 
do discípulo como um bem precioso e um valor vital; a 
Igreja e cada fiel podem reconhecer nela a mãe que lhes foi 
confiada e a quem eles foram confiados. Isto suscita em nós 
o amor a Maria e convida-nos a deixarmos que este amor 
alimente o nosso amor a Cristo e à Igreja.

11. No cenáculo do Pentecostes (At 1, 13-15): 
Maria no meio da comunidade
Os Evangelhos não referem qualquer aparição de Jesus 

Ressuscitado a sua mãe. Todavia, no livro dos Atos dos 
Apóstolos, Maria aparece já integrada na comunidade dos 
que creem no Ressuscitado.

Na véspera do Pentecostes, vemos os apóstolos reu-
nidos no cenáculo “assíduos e concordes na oração com 
algumas mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os 
irmãos de Jesus” (At 1, 14), para invocarem o Espírito 
Santo. Também ela recebeu o Espírito do Pentecostes para 
realizar a sua missão própria na Igreja, mesmo sem receber 
a missão apostólica.

Desde o acontecimento do Pentecostes, ela está pre-
sente no meio da comunidade cristã enquanto mãe de Je-
sus, como “memória viva” e permanente de Jesus e elo de 
comunhão íntima com Ele; está presente no nascimento e 
crescimento da Igreja como casa de comunhão e no seu en-
vio em missão, em saída para o mundo e todas as periferias 
geográficas e existenciais.

“Juntamente com o Espírito Santo, Maria está sempre 
no meio do povo. Ela é a Mãe da Igreja evangelizadora... 
Pedimos-lhe que nos ajude com a sua oração materna para 
que a Igreja se torne uma casa para muitos, uma mãe para 
todos os povos e torne possível o nascimento de um mundo 
novo” (EG 284.288).

12. Elevada ao Céu, 
sinal de esperança para o povo peregrino 
A fé da Igreja crê e afirma que a Virgem Maria, uma 

vez concluída a sua vida terrestre, foi elevada à glória de 
Deus, assumida na plenitude da vida eterna na totalidade 
do seu ser corpóreo-espiritual com toda a riqueza da sua 
humanidade, feminilidade e maternidade.

Alguém escreveu que o mistério da assunção gloriosa 
de Maria ao Céu é mais para ser cantado do que explicado. 
É a festa do coroamento da existência da Mãe de Jesus. O 
nosso povo compreende esta verdade com a intuição da fé 
e do coração. Aquela que foi a primeira e única a receber 
Jesus, o Filho de Deus, no seu coração e no seu seio, que 
O seguiu fielmente toda a vida, é também a primeira dos 
redimidos a ser recebida pelo Filho ressuscitado, a partici-
par da plenitude da vida eterna, que nós chamamos Céu, 
Paraíso, Casa do Pai. Assim, Maria indica-nos, de modo 
luminoso, a beleza da meta definitiva da nossa peregrina-
ção no mundo.

Além disso, continua a exercer a sua maternidade espi-
ritual e universal de modo novo. Unida totalmente a Deus 

no Céu, ela não se afasta de nós, não vai para uma ga-
láxia ou zona distante e desconhecida do nosso universo. 
“O Céu de Deus não pertence à geografia cósmica (o céu 
das estrelas), mas à geografia do coração” (J. Ratzinger), 
isto é, do amor eterno e santo. Assim, Maria elevada ao 
Céu participa do amor universal de Deus e da sua presença 
connosco. Está muito próxima de nós, de cada um de nós, 
na comunhão dos santos. Tem um coração grande como 
o amor de mãe que partilha do amor universal de Deus. 
Pode estar perto, escutar, ajudar, interceder, acompanhar e 
advertir como mãe do bom conselho.

Como a mulher do Apocalipse (Ap 12, 1-10), não nos 
deixa sós, mas assiste-nos na constante luta com as forças 
destruidoras do mal, simbolizadas na figura do dragão san-
guinário, no combate entre o bem e o mal, a vida e a morte, 
a graça de Deus e o pecado. “De facto, depois de eleva-
da aos Céus, não abandonou esta missão salutar... Com o 
seu amor de mãe, cuida dos irmãos do seu Filho que ain-
da peregrinam e se debatem entre perigos e angústias, até 
que sejam conduzidos à Pátria feliz. Por isso, a santíssima 
Virgem é invocada na Igreja com os títulos de advogada, 
auxiliadora, amparo e medianeira” (LG 62).

Nesta missão, a Mãe celeste pode visitar-nos com o seu 
amor materno, para trazer esperança e consolação ao povo 
peregrino no meio das lutas e tribulações da história.

FÁTIMA HOJE: A ATUALIDADE DA MENSAGEM

Vamos agora meditar e aprofundar a singular mensa-
gem que Nossa Senhora glorificada, “a toda vestida de 
branco”, nas Aparições de 1917, na Cova da Iria, confiou 
aos três Pastorinhos que foram objeto, porta-voz e testemu-
nhas da sua ternura e complacência maternal. A autentici-
dade e verdade das Aparições e da mensagem foram reco-
nhecidas pela Igreja, pertencendo ao âmbito das chamadas 
revelações privadas.

13. Uma revelação privada
As revelações privadas não são um novo evangelho; 

mas são um eco, um apelo ou imperativo do Evangelho 
numa determinada situação histórica de gravidade para a 
Igreja e o mundo. Conforme ensina o Catecismo da Igreja 
Católica, elas nada acrescentam de novo ao essencial da fé, 
“o seu papel não é ‘aperfeiçoar’ ou ‘completar’ a Revela-
ção definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plena-
mente numa determinada época histórica” (CIC 67). 

Com frequência, em relação às aparições encontra-se 
uma curiosidade doentia que se fixa em pormenores perifé-
ricos sem captar o fundamental. No caso de Fátima, muitos 
olham-na como um conjunto de práticas ou devoções avul-
sas, fragmentadas, dispersas e até rotineiras, sem ligação 
ao núcleo da mensagem e sem o respetivo enquadramento. 
Os órgãos de comunicação social, quando focam só as pro-
messas, o consumo das velas e as penitências de joelhos, 
deixam na sombra o essencial e o mais belo do tesouro e da 
experiência espiritual que ali se encontra.

14. A mais profética das aparições modernas: 
um olhar sobre o futuro do mundo
Podemos e devemos, pois, interrogar-nos: o que há de 

particular na mensagem de Fátima que justifique a aten-
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ção que suscita, a atração que exerce, o amplo eco que 
alcançou? Num primeiro momento e à primeira vista, pa-
rece que nada tem de especial, porque é uma mensagem 
confiada a crianças pobres e analfabetas, que falam de uma 
novidade imprevista que as excede mas as atrai e seduz; 
uma mensagem adaptada à sua mentalidade, ao seu mundo 
simples de há muitos anos, expressada em conceitos que se 
referem à linguagem da época e nos podem parecer ultra-
passados. Poderá dizer ainda algo ao mundo de hoje?

Precisamente por isso, impressiona-nos e surpreende-
nos que o contexto e o conteúdo da mensagem não se con-
finam a um caminho de fé pessoal dos pequenos videntes, 
a uma circunstância particular do seu país ou a uma de-
terminada verdade da fé em questão. O seu horizonte é 
de alcance histórico e mundial: refere-se às duas guerras 
mundiais e aos sofrimentos da humanidade com a mor-
te e o extermínio de milhões de inocentes; aos regimes 
ateus e totalitários com um programa de negação de Deus 
e de perseguições à Igreja com a menção dos mártires do 
século XX (hoje contabilizados em 26.685.000 pelo his-
toriador Andrea Riccardi) e do próprio Papa; e à grande 
causa da paz entre os povos. Tudo isto acompanhado pela 
promessa da misericórdia de Deus que se inclina sobre 
este mundo ameaçado e por um chamamento muito forte 
aos homens a não se resignarem à banalidade e à fatali-
dade do mal: é possível vencê-lo a partir da conversão do 
coração a Deus, da oração e da reparação do pecado do 
mundo.

É dentro deste contexto trágico que a Virgem Maria 
surge, em Fátima, como uma “visão de paz” e uma luz de 
esperança para a Igreja e para o mundo. Talvez só hoje, à 
distância de quase um século, estejamos em condições de 
compreender com maior profundidade a verdade e todo o 
alcance desta mensagem.

Nesta perspetiva, Fátima apresenta-se como um sinal 
de Deus para a nossa geração, uma palavra profética para o 
nosso tempo, uma intervenção divina na história da huma-
nidade mediante o rosto materno de Maria, uma luz sobre 
a história. Quando, porém, Maria realiza uma missão re-
cebida de Deus, nunca é por algo sem importância ou por 
questões marginais; trata-se sempre do grave problema do 
destino do mundo e da salvação dos homens. 

Por tudo isto, o Papa S. João Paulo II ousou afirmar 
que “entre os sinais dos tempos do século XX sobressai 
Fátima, que nos ajuda a ver a mão de Deus, Guia provi-
dente e Pai paciente e compassivo também deste século 
XX”. Nesta sequência, o Papa Bento XVI não hesitou em 
apresentar Fátima como “a mais profética das aparições 
modernas”.

15. A mensagem para hoje
Não é este o momento de apresentar a história e o texto 

das Aparições. Num futuro próximo sairá a lume um opús-
culo sobre esse assunto. Agora, interessa-nos sublinhar al-
guns aspetos de caráter permanente e a sua aplicação ao 
nosso tempo, acentuando a dimensão evangelizadora da 
mensagem, segundo a orientação que o Papa Bento XVI 
deu aos bispos portugueses na visita ad limina em 2007: 
“Apraz-me pensar em Fátima como escola de fé tendo a 
Virgem Maria por Mestra; lá ela ergueu a sua cátedra para 
ensinar aos pequenos videntes e depois às multidões as 
verdades eternas e a arte de orar, crer e amar”. 

Nesta perspetiva, as práticas devocionais característi-
cas de Fátima encontram assim um enquadramento teoló-
gico-espiritual e um fio lógico unificador.

16. O primado de Deus e do seu Amor Trinitário
Nas Aparições, torna-se evidente que o verdadeiro 

e principal protagonista de todo o acontecimento é Deus 
pessoal, no seu Amor Trinitário. É d’Ele toda a iniciati-
va. De facto, no início, no meio e no fim das aparições 
do Anjo e de Nossa Senhora estão precisamente a visão 
e a experiência mística do mistério do Amor Trinitário 
em que os Pastorinhos foram iniciados, introduzidos, 
envolvidos, encantados e seduzidos pela sua beleza. Ex-
pressa-o maravilhosamente o pequeno Francisco, no seu 
espírito contemplativo: “Gostei muito de ver o Anjo, mas 
gostei ainda mais de Nossa Senhora. Do que gostei mais 
foi de ver Nosso Senhor naquela luz que Nossa Senhora 
nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus!” (M 141). Lúcia, 
por sua vez, exclama: “É esta graça de Deus que atua em 
nós, levando-nos onde Deus nos quer conduzir, e vamos 
contentes, como crianças abandonadas nos braços do Pai” 
(CVM 38).

Esta experiência suscitou nos videntes, como respos-
ta, a atitude de adoração onde germinam as virtudes da 
fé, da esperança e da caridade, como se pode ver nas ora-
ções simples que aprenderam do Anjo: “Meu Deus, eu 
creio, adoro, espero e amo-Vos...”; “Santíssima Trindade 
Pai, Filho, Espírito Santo adoro-Vos profundamente...”. 
A experiência do Amor Trinitário acompanhou sempre os 
Pastorinhos e deve ser também a marca da espiritualidade 
cristã de Fátima. 

A meu ver, este é um dos aspetos essenciais da men-
sagem: reconduzir a adoração de Deus para o centro da 
vida da Igreja e do mundo, frente ao ambiente de ateísmo 
militante e persecutório que procurava erradicar Deus das 
consciências e da sociedade.

Hoje, porventura, o risco não é tanto o ateísmo mili-
tante, mas sim a indiferença religiosa, a indiferença e a 
insensibilidade em relação a Deus, o viver “como se Deus 
não existisse” e ainda o neopaganismo em que o lugar de 
Deus é ocupado pelos novos ídolos. 

Por conseguinte, descobrir o gosto de Deus e da sua be-
leza, do seu Amor Trinitário, a dimensão contemplativa e 
mística da fé, neste ambiente de “eclipse cultural de Deus”, 
de ocultamento do sentido e da presença de Deus nas cons-
ciências, na sociedade e na cultura, constitui o grande 
desafio para o futuro da fé cristã e para a espiritualidade 
e a pastoral de Fátima. Esta é a grande prioridade da 
evangelização: tornar Deus presente, próximo e íntimo e 
abrir aos homens o acesso à experiência amorosa de Deus. 
Uma das tarefas mais urgentes da Igreja hoje é despertar 
o gosto de Deus, o gosto e a alegria de crer. “O cristão de 
amanhã ou será místico ou não será cristão” (K. Rahner); 
só a experiência da presença íntima de Deus poderá manter 
viva a fé.

17. Anúncio de graça e misericórdia
Na sequência da manifestação do Amor Trinitário de 

Deus situa-se o anúncio de graça e misericórdia, de es-
perança e de conforto para a Igreja perseguida e para a 
humanidade caída no inferno do ódio entre os povos, das 
guerras mundiais e dos genocídios. Nas aparições do Anjo, 
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este diz aos videntes: “Os corações de Jesus e de Maria 
têm sobre vós desígnios de misericórdia” (M 170). E a vi-
são deslumbrante com que se encerram as aparições à vi-
dente Lúcia, em Tuy, termina com estas palavras em letras 
grandes: “Graça e Misericórdia!” (M 195). Graça do amor 
misericordioso é a síntese da mensagem de Fátima, em que 
Deus revela e oferece a sua misericórdia como conforto e 
força capaz de pôr um limite ao poder devastador do mal. 
Há esperança de redenção!

Por sua vez, esta mensagem vem acompanhada pelo 
convite urgente à conversão e à reparação. É um cha-
mamento à cooperação nos desígnios de misericórdia, a 
não nos resignarmos à fatalidade e à banalidade do mal. 
Não podemos passar indiferentes ao mal nem tentar iludi-
lo. Trata-se, pois, de uma mensagem de resistência e de 
superação: é possível vencer o mal, os poderes infernais 
ou diabólicos, a partir da conversão do coração a Deus 
e da reparação; entendida esta como um chamamento à 
corresponsabilidade no Amor Trinitário pela salvação do 
mundo, a reparar com Cristo o pecado do mundo e os seus 
estragos, particularmente pela Eucaristia, sacramento por 
excelência do amor reparador de Cristo.

Fátima ajuda-nos, assim, a ler a história com a cons-
ciência de que é possível mudá-la a partir de dentro, com a 
força que vem do alto. Este é um dos aspetos mais impres-
sionantes da mensagem de Fátima: o chamar à solidarieda-
de salvífica. Deus pede-nos uma resposta e vem ao nosso 
encontro por Maria, para procurar colaboradores em fa-
vor dos outros, porque se sentem envolvidos no drama da 
humanidade e das vítimas. Assim foi pedido aos videntes: 
“Quereis oferecer-vos a Deus (…) em ato de reparação pe-
los pecados com que Ele é ofendido?”. Bento XVI afirmou 
em Fátima, atualizando a mensagem: “Então eram só três, 
cujo exemplo de vida irradiou e se multiplicou em grupos 
sem conta por toda a superfície da terra que se votaram à 
causa da solidariedade fraterna”. Neste contexto, têm lugar 
e sentido a oração, a Comunhão reparadora, a reparação 
pela penitência até ao sacrifício como resposta à interpe-
lação de Maria.

18. Centralidade eucarística
Quer na oração do Anjo na terceira aparição, quer so-

bretudo na visão de Lúcia com que encerram as aparições, 
o mistério da misericórdia de Deus-Amor Trinitário está 
centrado na oblação de Cristo na Cruz, donde flui no sinal 
do sangue para o altar da Eucaristia. Um mistério que a 
iconografia do Ocidente traduz de forma sintética na repre-
sentação do “Trono da Graça”: O Pai que entrega o Filho 
para ser solidário com os homens e sofre na dor do seu 
amor; o Filho que se entrega a Si próprio pela multidão 
dos irmãos; o Espírito de Amor que sustenta o Filho na sua 
entrega de amor.

É este mistério de amor misericordioso que celebramos 
na Eucaristia e que está no centro da espiritualidade de 
Fátima, seja na adoração eucarística seja na Comunhão 
reparadora, para, na união com Cristo, vivermos a 
orientação da nossa vida e renovar o sim da oferta de nós 
mesmos a favor dos outros.

Nesta perspetiva, recomendamos a participação no 
Congresso Eucarístico Nacional em Fátima, de 10 a 12 
de junho de 2016, com o tema “Eucaristia, fonte de mise-
ricórdia”.

19. A oração e o empenho pela paz
O apelo à oração e ao empenho pela paz é uma cons-

tante na mensagem de Fátima. Nossa Senhora pede a reci-
tação do Rosário pela paz no mundo, anuncia para breve 
o fim da Primeira Grande Guerra, adverte para a possível 
catástrofe de uma nova guerra mundial se os homens não 
se converterem e pede a consagração do mundo e da Rússia 
feita pelo Santo Padre em comunhão com os bispos (isto é, 
que envolva toda a Igreja) para que haja um tempo de paz. 
Pode resumir-se a mensagem na declaração de Maria na 
terceira aparição: “Se fizerem o que eu vos disser, salvar-
se-ão muitas almas e terão paz” (M 121).

Na mensagem sobressai o contraste entre “a grande” 
história das nações e seus conflitos, a história dos grandes 
e poderosos, com a sua própria cronologia e geografia do 
poder, e a “pequena” história dos pequenos, pobres, hu-
mildes e sem poder. Estes últimos são chamados a intervir 
a favor da paz com outra força, outro poder, outros meios 
aparentemente inúteis ou ineficazes, tais como a oração, a 
conversão e a reparação.

Também hoje, a mensagem é portadora de um apelo su-
plicante à nossa geração, para que reconheça a tarefa desta 
hora histórica, a fim de que a humanidade não caia no abis-
mo nem sucumba ao poder do mal. Está também presente 
o apelo ao confronto dos homens com a dimensão sobre-
natural da paz de Deus. Fátima será sempre um símbolo 
vivo desta dimensão sobrenatural do homem, como fonte 
da verdadeira paz: “foi a dor dos filhos que fez gritar o co-
ração da Mãe”, advertiu S. João Paulo II em Fátima. Rezar 
o Rosário pela paz é contemplar a história do mundo intei-
ro do ponto de vista de Deus (como história de salvação) 
e alegrar-se por ver Cristo “fazer novas todas as coisas”.

20. A compaixão na relação com o sofrimento 
e com quem sofre
Nossa Senhora foi mestra dos Pastorinhos na compai-

xão: com ela, eles aprenderam a “abrir o coração à uni-
versalidade do amor” (Bento XVI), a participar no amor 
compassivo de Jesus pela humanidade ferida, sobretudo 
pelos sofredores e pelos pobres pecadores que somos todos 
nós. Os pequenos videntes apreenderam que Deus, na sua 
misericórdia e ternura, não é apático nem indiferente aos 
homens, mas partilha o seu sofrimento e a sua suportação.

Este aspeto é uma marca da espiritualidade de Fátima 
como imagem da Igreja chamada “a cuidar dos feridos e a 
curar as feridas”, levando aos que sofrem a luz e o calor do 
evangelho do sofrimento (fazer bem a quem sofre e fazer 
bem com o próprio sofrimento) e do evangelho da compai-
xão de quem sofre com o outro e pelos outros, comparti-
lhando o sofrimento e oferecendo assim a consolação do 
amor solidário de Deus. 

21. O desafio ao testemunho da fé e da santidade
A terceira parte do segredo de Fátima põe-nos perante 

o testemunho da multidão imensa de mártires cristãos do 
século XX por causa da fé, da justiça e da caridade. Hoje, 
assistimos a um martírio semelhante em várias partes do 
mundo. Embora no mundo ocidental não haja uma perse-
guição violenta aos cristãos, somos chamados sobretudo a 
dar testemunho num ambiente de indiferença, de hostilida-
de e de desprezo por parte de certa cultura dominante, que 
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procura apagar a memória viva do Cristianismo e extirpar 
as suas raízes. “Se Cristo voltasse hoje, os homens não o 
poriam na cruz, mas expô-lo-iam ao ridículo”, afirmou S. 
Kierkegaard. Ser testemunhas corajosas, convictas e ale-
gres do Evangelho, da fé e da santidade neste novo mundo 
plural e pluralista é um dos desafios mais importantes. “A 
Igreja cresce, não por proselitismo, mas por atração” (Ben-
to XVI).

Por sua vez, o testemunho de santidade quer dos már-
tires quer dos Pastorinhos convida toda a Igreja a dar-se 
na “medida alta da vida cristã”. É deveras impressionante 
e atual o testemunho dos Videntes: na sua simplicidade de 
vida, mostram-nos como é possível a santidade no quo-
tidiano pela oferta de si mesmos, com a preocupação de 
corresponder ao amor de Deus, de não O desgostar, de re-
zar pela conversão de todos ao seu grande amor e testemu-
nhar a compaixão com os que sofrem.

Na verdade, os Pastorinhos são modelo de fé e de san-
tidade, cada qual com o seu caráter, o seu carisma, a sua 
vocação. Na sua pessoa e na sua história podemos contem-
plar a experiência da beleza de Deus, do seu amor e da sua 
misericórdia, que os envolveu e transformou as suas vidas. 
Todos procuraram responder aos apelos da mensagem da 
Senhora, mas cada um de modo específico: Francisco, com 
o espírito mais contemplativo da presença gozosa de Deus, 
que ele quer comunicar aos outros; Jacinta, com o espírito 
mais compassivo com os que sofrem e os pecadores; Lúcia, 
com o espírito mais comprometido na missão de testemu-
nhar e transmitir a mensagem de misericórdia e a devoção 
ao Coração Imaculado de Maria.

Com a capacidade de atrair multidões, Fátima é cha-
mada a difundir e promover a “santidade de povo”, ou 
santidade popular, acessível a todos, através da experiên-
cia íntima da santidade de Deus-Amor, do apelo à conver-
são permanente individual e da Igreja “sempre necessitada 
de purificação” e da vivência da comunhão dos santos. 

22. A esperança na vida eterna: a boa nova do fim
É uma nota dominante da mensagem, tanto a nível 

individual como coletivo. Na misericórdia de Deus há 
uma dimensão muito profunda e bela da eternidade, 
como sublinha o Papa Francisco: “O facto de repetir 
continuamente ‘eterna é a sua misericórdia’, como faz o 
salmo 136, parece querer romper o círculo do espaço e 
do tempo para inserir tudo no mistério eterno do amor. É 
como se quisesse dizer que o homem, não só na história 
mas também na eternidade, estará sempre sob o olhar 
misericordioso do Pai” (MV 7). 

O horizonte do coroamento final da vida faz-nos tomar 
consciência de que não termina tudo aqui, não se reduz 
tudo à figura deste mundo. O próprio Jesus nos diz que 
estamos com Ele desde agora e também na eternidade, por-
que Ele foi preparar para nós um lugar na casa do Pai. 

Na mensagem de Fátima, os acontecimentos da huma-
nidade e da Igreja são submetidos ao critério escatológico, 
ou do fim último, para iluminar e julgar o presente e para 
nos indicar o caminho reto do futuro. A advertência grave 
do “juízo” que paira sobre o mundo como possibilidade 
de autodestruição infernal, isto é, a possibilidade de tudo 
acabar reduzido a cinzas, é anunciada juntamente com a 
esperança teologal da vitória sobre o mal a partir da con-
versão dos corações a Deus. 

Por outro lado, os Pastorinhos compreenderam e vi-
veram a beleza do Céu que o Anjo e Nossa Senhora lhes 
fizeram saborear como plenitude do amor de Deus que os 
fascinou. Como contraste, é apresentada a situação infernal 
(que não se trata de uma fotografia do Inferno) de quem se 
encontra à margem do amor de Deus e no vazio de justiça 
e de salvação. Assim nos é dado ver a seriedade do amor e 
a responsabilidade da nossa liberdade nos dramas da his-
tória. 

23. A devoção ao Coração Imaculado de Maria, 
ícone de Misericórdia
Uma das heranças espirituais mais preciosas das Apa-

rições de Fátima é a devoção ao Coração Imaculado de 
Maria, Mãe de Misericórdia. Conserva uma estimulan-
te atualidade enquanto portadora de uma espiritualidade 
mariana de caráter teocêntrico (centrado em Deus) e mis-
tagógico (que nos conduz para o seu mistério). Constitui 
um centro polarizador e de irradiação da mensagem. Maria 
apresenta-se como Mãe da misericórdia, Mãe espiritual da 
Igreja e da humanidade. Através do símbolo do seu Co-
ração Imaculado, ela exerce a missão de mistagoga dos 
Videntes e do Povo de Deus, iniciando-os no mistério do 
Amor Trinitário, da sua misericórdia e compaixão, para os 
tornar missionários da misericórdia divina, levando-a a to-
das as periferias.

Antes de mais, fala aos filhos usando a linguagem do 
coração. “O coração fala ao coração”, dizia o beato J. H. 
Newman. O mistério do amor entra pelo coração. É uma 
linguagem que toda a gente entende. Deste modo, “veio do 
Céu a nossa bendita Mãe, oferecendo-se para transplantar 
no coração de quantos se lhe entregam o Amor de Deus que 
arde no seu” (Bento XVI).

Assim, Maria dá-nos também olhos e coração para 
contemplar a ternura e a misericórdia de Deus, oferecendo 
o amparo maternal com que confortou a Lúcia: “Não de-
sanimes. Eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração 
será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus” 
(M 175). 

Os Pastorinhos contemplaram ainda o Coração 
Imaculado ligado à Trindade, como contraponto da visão 
do Inferno, e também o “coração cravado de espinhos”, 
símbolo da mãe compassiva, ícone da misericórdia divina, 
que sente a dor dos filhos e vai em auxílio daqueles que 
correm o perigo de cair no abismo. A fortaleza da mãe co-
munica a fortaleza de Deus aos débeis corações humanos.

Ao mesmo tempo, deixa a promessa consoladora: 
“Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará... e será 
concedido ao mundo algum tempo de paz” (M 177)! Para 
além do Inferno, e não obstante o inferno do mal, há es-
perança de salvação! Bento XVI, na sua peregrinação a 
Fátima, interpretou-a assim: “No final, o Senhor é mais 
forte do que o mal e Nossa Senhora é para nós a garantia 
visível, materna, da bondade de Deus que é sempre a úl-
tima palavra na história”. Trata-se da promessa do triunfo 
do amor nos dramas da história e de suscitar a confiança 
na misericórdia divina, que é mais poderosa do que o po-
der do pecado do mundo.

Neste contexto se situa a devoção dos primeiros cin-
co sábados do mês. É um meio pedagógico que concentra 
e alimenta os outros elementos da devoção ao Imaculado 
Coração de Maria com a riqueza e beleza de conteúdos aca-
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bados de expor: a conversão, o sacramento da Penitência 
e da Reconciliação, a Comunhão eucarística, a oração do 
Rosário e a meditação dos mistérios de Cristo, a misericór-
dia e a reparação, a intenção da paz no mundo e na Igreja.

24. A consagração ao Coração Imaculado de Maria
No contexto do triunfo da misericórdia insere-se, ain-

da, a consagração do mundo e da Rússia ao Coração 
Imaculado de Maria, com a promessa da conversão da 
Rússia e da paz no mundo. Foi um pedido insistente de 
Nossa Senhora para ser realizado pelo Santo Padre em co-
munhão colegial com todos os bispos do mundo. Este ato 
solene é, a meu ver, simultaneamente, expressão do amor 
materno de Maria ao mundo sofredor e do envolvimento 
solidário de toda a Igreja, confiando à sua intercessão mi-
sericordiosa a causa da paz no mundo e da fidelidade da 
Igreja.

O ato de entrega e consagração, tal como fora pedido, 
só foi plenamente realizado pelo Papa João Paulo II, em 
25 de março de 1984, diante da imagem de Nossa Senhora 
de Fátima da Capelinha das Aparições levada proposita-
damente ao Vaticano. O significado deste ato foi expresso 
pelo próprio Papa como “profissão de fé no infinito poder 
salvífico da redenção... mediante o Coração Imaculado da 
Mãe de Deus que, de modo muito particular, experimentou 
este poder salvífico”.

S. João Paulo II relacionou a subsequente queda dos re-
gimes ateus e o fim das perseguições religiosas com a pro-
messa de Nossa Senhora. Também o Sínodo dos Bispos, 
em 1991, declarou a propósito da queda repentina desses 
regimes: “Até muitos não crentes viram nestes aconteci-
mentos quase um milagre”! 

A entrega ou consagração a Maria, de modo individual 
ou comunitário, é uma forma de espiritualidade particular-
mente difundida entre os fiéis católicos. Consiste na entre-
ga total a Deus com as nossa alegrias e dores, com Maria, 
por Maria e como Maria, para fazer frutificar a consagra-
ção batismal na vida e na vocação de cada um. 

 
25. O mistério da Igreja na mensagem de Fátima

Ao longo da reflexão, aludi a alguns aspetos do mis-
tério da Igreja que, implícita ou explicitamente, são evo-
cados na mensagem de Fátima. Procuro agora sistemati-
zá-los brevemente, para uma visão de conjunto: a Igre-
ja da oração e da adoração de Deus trinitário, hoje e 
sempre tão importante, como afirma o cardeal W. Kasper: 
“O futuro da Igreja será determinado pelos orantes e a 
Igreja do futuro será sobretudo uma Igreja de orantes”; 
Igreja mãe de misericórdia e de compaixão com todos 
os que sofrem à semelhança do Coração Imaculado de 
Maria, ícone de misericórdia; Igreja chamada à santida-
de correspondendo ao apelo de conversão a exemplo dos 
Pastorinhos e sempre necessitada de purificação e reno-
vação permanentes; Igreja testemunhante da fé, justiça, 
caridade e paz a exemplo da multidão de mártires; Igreja 
comunhão na catolicidade da fé à volta do “bispo vestido 
de branco” – o Santo Padre, a quem são feitas várias refe-
rências na mensagem – e, em união com ele, na oração de 
consagração do mundo e da Rússia ao Coração Imaculado 
de Maria; Igreja peregrina a caminho da Pátria Celeste, 
no meio de tribulações e perseguições, sob o amparo e a 
proteção materna de Maria.

LINHAS DE ORIENTAÇÃO PASTORAL

Após toda a reflexão anterior, quero agora apresentar 
algumas linhas-chave de orientação pastoral para o próxi-
mo biénio.

26. O nosso amor filial a Maria 
é uma expansão do amor de Cristo
A verdadeira devoção a Nossa Senhora nasceu no seio 

da comunidade cristã como consequência da crescente 
compreensão do mistério da Encarnação do Filho de Deus. 
Já aflora na saudação de Isabel a Maria: “Bendita és tu en-
tre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre... Feliz de 
ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi 
dito da parte do Senhor” (Lc 1, 42.45).

O Papa Paulo VI explicita esta realidade de uma ma-
neira simples e profunda: “Cristo veio a nós por Maria, 
recebemo-lo dela; se queremos pois ser verdadeiros cris-
tãos, devemos reconhecer a relação essencial e vital que 
une Nossa Senhora a Jesus e que nos abre o caminho que 
a Ele conduz. Nem podemos desviar o olhar daquela que é 
a criatura mais semelhante a Cristo e é “a figura” da Igreja 
e é, como afirma o Concílio, ‘o modelo perfeito na fé e na 
caridade’ (LG 53.61.65)” (Discurso ao Congresso Mario-
lógico de 1975).

É nesta base doutrinal que se fundamentam as nossas 
relações de amor, de louvor e de veneração a Maria, às 
quais chamamos devoção, piedade ou culto mariano. 
Podemos dizer que a nossa devoção a Maria é a expansão 
do amor a Cristo que no-la deixou como mãe, mãe dos 
discípulos, mãe da Igreja. A nossa relação com ela reveste 
a forma de um amor filial que nos ajuda a viver unidos a 
Cristo pela fé e o mistério da nossa filiação divina.

A oração do Rosário, com a meditação dos mistérios 
da vida de Cristo e da Virgem Maria, permite-nos exprimir 
em simultâneo o amor a Cristo e a Maria, a relação com 
ambos e ainda orientar tudo para a glória da Santíssima 
Trindade. Façamos, pelo menos algumas vezes, pessoal-
mente, em família e em grupo, a experiência desta uma 
oração de forma meditada e contemplativa, saboreando no 
coração as palavras que a boca pronuncia.

27. Critérios para uma autêntica devoção mariana 
Maria é pura referência a Cristo e à Trindade 

Santíssima; é mãe e mestra no seguimento de Jesus, na 
adoração de Deus e no amor aos irmãos. Fora deste 
enquadramento não há verdadeira devoção mariana cor-
respondente à verdade do Evangelho.

Deste modo, “a piedade para com a Mãe de Cristo tor-
na-se para o fiel ocasião de crescimento na graça divina, 
que é a finalidade última de toda a ação pastoral. De facto, 
é impossível honrar a ‘Cheia de Graça’ sem honrar em si 
mesmos o estado de graça, isto é, a amizade com Deus, a 
comunhão com Ele e a inabitação do Espírito Santo” (MC 
57).

Vale, assim, para toda a devoção mariana o critério 
apresentado pelo Papa João Paulo II em relação à devo-
ção do Rosário: Contemplar Cristo com Maria em cinco 
momentos: recordar Cristo com Maria; aprender Cristo de 
Maria; configurar-se a Cristo com Maria; suplicar a Cristo 
com Maria e anunciar Cristo com Maria (Cf. RVM 12-17).
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O Curso de Mariologia e o Curso sobre a Mensagem de 
Fátima no Centro de Cultura e Formação Cristã (CCFC), 
os encontros vicariais e os retiros da Quaresma ajudarão a 
uma visão renovada da figura de Maria e de uma autêntica 
devoção e espiritualidade marianas.

28. Maria, figura e modelo da Igreja
Como figura e modelo da Igreja, de que ela é “mem-

bro eminente e exemplar”, Maria leva-nos a descobrir a 
vida interior da Igreja, a sua alma mística, a vivência e o 
testemunho da vida em Cristo, e estimula-nos a viver nes-
ta família de Deus para nos deixarmos transformar pelo 
Espírito Santo. 

Assim, podemos ver Maria como espelho e paradig-
ma da vocação e missão da Igreja nas múltiplas relações 
que a unem a Maria: modelo da Igreja discípula crente, 
que acolhe com fé e põe em prática a Palavra de Deus; da 
Igreja mãe, cuja missão é tornar Cristo vivo nos corações 
dos fiéis; da Igreja virgem na fidelidade de todo o coração 
ao Senhor; da Igreja orante no louvor e ação de graças 
como Maria no Magnificat e no cenáculo; da Igreja profeta 
anunciadora da Palavra e da justiça; da Igreja oferente, que 
faz da própria vida e missão uma entrega a Deus e cami-
nho de santificação como Maria na apresentação de Jesus 
no templo e junto à cruz; da Igreja peregrina no meio das 
tribulações a caminho da Pátria da bem-aventurança; da 
Igreja do Espírito do Pentecostes, animada, unida e guiada 
por Ele na sua comunhão e missão; da Igreja missionária, 
em saída, como na Visitação a Isabel, para levar a ternura e 
a misericórdia de Deus a todos, sobretudo aos pobres e aos 
aflitos lembrados no Magnificat (Cf. MC 16-22).

Esta dimensão mariana é o mais forte antídoto contra 
uma concepção de Igreja puramente organizativa e buro-
crática. Em consequência, os fiéis e os ministros da Igreja, 
pela sua relação pessoal e identificação com Maria, vive-
rão a sua relação e zelo apostólico e pastoral com amor 
e espírito de serviço e não de domínio, atentos à situação 
das pessoas para ter iniciativas e intervenções oportunas 
e criativas.

29. A Igreja, Mãe misericordiosa
Neste Ano Santo da Misericórdia, a Igreja deve empe-

nhar-se com toda a dedicação a tornar visível o rosto mi-
sericordioso de Deus. Neste campo tem uma tríplice mis-
são: anunciar, celebrar e praticar a misericórdia na própria 
praxis pastoral.

Antes de mais, há de apresentar-se como mãe miseri-
cordiosa, com a casa sempre aberta aos seus filhos, Igreja 
de portas abertas e não com os ferrolhos fechados. Só uma 
Igreja maternalmente misericordiosa curará as feridas e li-
bertará os homens da solidão e do desespero, porque todos 
saberão que podem bater à sua porta sem medo de serem 
rejeitados ou excluídos.

Neste sentido, o Santo Padre pede que as comunidades 
cristãs sejam um “oásis de misericórdia”, isto é, “o lugar 
da misericórdia gratuita, onde todos possam sentir-se aco-
lhidos, amados, perdoados e animados a viverem segundo 
a vida boa do Evangelho” (EG 114).

Celebraremos a abertura do Ano Santo da Misericór-
dia no Santuário de Fátima e na Catedral de Leiria, nos 
dias 8 e 13 de dezembro, respetivamente. Haverá um guião 
para acompanhar o rito de atravessar a Porta Santa ou Porta 

da Misericórdia, para que seja feito com fé e como sinal de 
conversão e de encontro com a misericórdia de Deus.

30. As obras de misericórdia 
e a sua relevância social e cultural
A misericórdia é um dom divino, mas também tarefa 

de todos os cristãos, chamados a praticá-la e testemunhá-la 
em palavras, atitudes e obras. A tradição cristã, fazendo eco 
do Evangelho de Mateus (Mt 25, 34-36), especificou esta 
tarefa nas chamadas obras de misericórdia: sete corporais e 
sete espirituais. Como muitos porventura já as esqueceram, 
ou nunca as aprenderam, citamo-las aqui na sua formula-
ção tradicional.

As obras de misericórdia corporais são: dar de comer 
a quem tem fome; dar de beber a quem tem sede; vestir 
os nus; dar pousada aos peregrinos; assistir os enfermos; 
visitar os presos e enterrar os mortos. E as espirituais são: 
dar bom conselho; ensinar os ignorantes; corrigir os que 
erram; consolar os tristes; perdoar as injúrias; suportar com 
paciência os defeitos do nosso próximo; rezar a Deus pelos 
vivos e defuntos.

Aplicadas ao contexto e às situações de hoje, elas ad-
quirem particular relevância social e cultural. Trata-se de 
prestar atenção e dar resposta às necessidades materiais e 
espirituais de quem precisa. Para além da ajuda material, 
também é necessário que nos tratemos misericordiosamen-
te uns aos outros.

Podemos dizer, com o cardeal W. Kasper, que as obras 
de misericórdia respondem a quatro dimensões da pobre-
za individual ou estrutural. Em primeiro lugar, a pobreza 
física ou económica que afeta milhares de pessoas que não 
têm o necessário para a alimentação, que carecem de roupa 
ou de teto e abrigo, os desempregados, os refugiados à bus-
ca de acolhimento, os portadores de deficiência ou doentes 
para quem não bastam as técnicas médicas, os presos que 
necessitam de humanização das suas condições de vida. A 
segunda forma é a pobreza cultural que se manifesta no 
analfabetismo, na falta de oportunidades de formação, na 
exclusão social e cultural. Acresce a pobreza relacional, 
isto é, a pobreza de comunicação de quem está na solidão, 
no isolamento, particularmente os sós e os idosos, os que 
sofrem o luto. Por fim, também existe a pobreza espiritual, 
que hoje representa um grave problema: o vazio interior, a 
confusão moral e espiritual, a perda de orientação na vida, 
a violência e a vingança como lei do mais forte, a perda da 
esperança... Neste sentido, as obras de misericórdia espiri-
tuais adquirem nova atualidade e urgência.

O Bispo realizará um sinal eclesial das obras de mise-
ricórdia com a visita aos presos, aos utentes do Centro de 
Acolhimento de Leiria e da comunidade “Vida e Paz” em 
Fátima.

Este biénio é um tempo propício para a organização do 
serviço de apoio aos doentes e do acolhimento aos mais 
fragilizados nas comunidades.

Sem a misericórdia, a nossa sociedade corre o risco de 
se transformar num deserto interior, árido, frio, inóspito, 
inumano.

31. A Penitência: o sacramento da misericórdia
A mensagem de Fátima contém um apelo forte e ur-

gente à penitência, isto é, ao arrependimento do pecado, ao 
perdão e à conversão, acolhendo o dom da misericórdia. 
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Sabemos que todos os sacramentos são sinais da misericór-
dia de Deus. No entanto, a Igreja sempre reconheceu que 
a Penitência é o verdadeiro sacramento da misericórdia de 
Deus que sempre nos perdoa e sempre nos concede a pos-
sibilidade de um novo começo.

Hoje, este sacramento atravessa uma crise de abandono 
e esquecimento nas nossas comunidades. Muitos vêm-no 
como um fardo, um peso, e não como um dom do Senhor 
ressuscitado (Cf. Jo 20, 22ss), um sacramento onde faze-
mos a experiência da compaixão de Deus de forma perso-
nalizada e imediata, quando nos é dito em nome de Jesus: 
“Os teus pecados estão perdoados”. O perdão – como diz 
o Papa Francisco – é uma carícia de Deus, que nos traz a 
liberdade interior, a paz espiritual e a alegria. É necessá-
rio redescobrir este sacramento, mesmo por parte dos sa-
cerdotes. Para todo o sacerdote, além de obrigação, é uma 
obra de misericórdia estar disponível para administrar o sa-
cramento do perdão. Neste sentido, peço que se reveja em 
cada paróquia e vigararia, nas comunidades religiosas e 
no Santuário de Fátima o modo como se está a proporcio-
nar e a realizar o sacramento da Penitência, procurando 
melhorar a sua oferta e a celebração pessoal e comunitá-
ria, tanto nos tempos como nas formas.

Recomendamos que em cada paróquia se realize a 
iniciativa “24 horas para o Senhor”, na sexta-feira e no 
sábado da III semana da Quaresma, dedicadas à oração, 
adoração eucarística e celebração do sacramento da Peni-
tência ou Reconciliação.

32. Acolher Nossa Senhora peregrina e a sua mensagem
Por ocasião do Centenário das Aparições, a imagem 

da Virgem Peregrina está a percorrer todas as dioceses do 
País, permanecendo quinze dias em cada uma. É um belo 
símbolo da Mãe da Ternura e da Misericórdia que vai visi-
tar os filhos onde eles vivem e trabalham, para lhes levar a 
sua mensagem e para lhes fazer sentir a sua proximidade e 
o seu conforto.

Também nós receberemos esta visita de 1 a 12 de maio 
de 2016. Espero que a nossa diocese se mostre à altura e 
a acolha de todo o coração, exprimindo com entusiasmo a 
gratidão e o louvor por ter sido agraciada com o dom das 
Aparições em Fátima. Faço votos de que seja uma grande 
bênção para todos e um momento forte de evangelização.

Neste sentido, deveremos ter presentes três aspetos 
particulares: acolher a mãe que ajuda a contemplar a ter-
nura e a misericórdia de Deus; a mãe que reúne os seus 
filhos em família para que cada um se sinta membro afetivo 
e efetivo desta família que é a Igreja; aquela mãe que con-
vida os filhos a serem, como ela, Igreja em saída que vai 
levar a ternura, o calor e a alegria do Evangelho a todas as 
periferias.

Deste acolhimento faz parte também a nossa Peregri-
nação Diocesana a Fátima, que em 2016 será sob o lema 
da misericórdia e, assim, nos evoca que a misericórdia é 
uma meta a alcançar e um longo caminho a percorrer. No 
segundo ano do biénio, cada vigararia fará a sua peregrina-
ção a Fátima, para retribuir a visita da Senhora Peregrina.

Os Pastorinhos, como primeiros testemunhas e mensa-
geiros, foram um exemplo concreto do acolhimento da men-
sagem da Senhora de Fátima. Por isso, far-se-á a divulga-
ção da história e da experiência espiritual dos Pastorinhos, 
como incentivo à vocação universal à santidade. Em cada 

paróquia, celebre-se anualmente, com especial empenho, a 
Festa dos Beatos Pastorinhos, a 20 de fevereiro.

Ao Movimento Diocesano da Mensagem de Fátima con-
fiamos a implementação deste movimento nas paróquias da 
Diocese, recomendando aos párocos e aos fiéis o acolhimen-
to, a adesão e o apoio a este válido instrumento apostólico.

33. A presença de Nossa Senhora nas famílias, 
nos jovens e nas vocações
Maria é mestra de uma fé maternal, acolhedora, ter-

na, misericordiosa, sensível às necessidades dos outros, 
samaritana e missionaria. Esta é também a fé dos autênti-
cos pais e educadores cristãos, que anima muitas famílias e 
a pastoral juvenil e vocacional.

Maria está presente nas famílias cristãs, nos seus lares, 
nos cuidados de cada dia, nas relações de amor, mesmo 
nas dificuldades, na saúde e na doença. Muitas famílias 
conservam a sua imagem como sinal da sua presença per-
manente. Este biénio pastoral é ocasião para incentivar a 
oração a Nossa Senhora em família, todos os dias, como 
por exemplo o Terço ou algum mistério do mesmo. Se não 
for possível diariamente, ao menos uma vez por semana. 

A força educativa da devoção mariana é especialmente 
eficaz e necessária na formação humana e cristã da juven-
tude. O amor à Virgem une-nos mais afetivamente a Jesus e 
abre sempre caminhos novos de generosidade e fidelidade, 
de esforço e esperança na vida espiritual e na vida social 
das relações humanas, dos ideais e dos projetos de vida. A 
pastoral juvenil e vocacional encontra um forte apoio e im-
pulso na devoção profunda a Maria, na sua resposta pronta 
a Deus: “eis-me aqui a favor dos outros”. É neste ambiente 
de piedade e oração que nascem as vocações de entrega e 
consagração.

É pedagógico apostar no serviço do voluntariado 
dos jovens, tanto no campo das obras de misericórdia 
como no das missões. Maria ensina a sermos discípulos 
missionários. A propósito, desejo lembrar que a geminação 
da nossa diocese com a do Sumbe, em Angola, tendo as-
sumido a nosso cargo a missão do Gungo, faz dez anos 
em 2016. Lá no Gungo apalpa-se a grandeza das obras de 
misericórdia como resposta aos vários âmbitos da pobreza. 
Tem sido uma epopeia da misericórdia! Tem havido sem-
pre jovens e adultos voluntários para uma experiência de 
meio ano, de um ano e até de dois anos, e que testemunham 
depois quanto foi enriquecedora. Precisamos de mais vo-
luntários! É a hora!

34. O Santuário de Fátima, 
memória viva do acontecimento e da mensagem
Na última aparição, em outubro de 1917, a Senhora do 

Rosário pediu aos Pastorinhos que fosse construída uma 
capela em sua honra naquele mesmo lugar. 

O povo começou por construir a Capelinha das Apa-
rições como memorial do acontecimento fundador. Com 
o decorrer do tempo, sentiu-se a necessidade de um recin-
to e de construir duas basílicas, não só pelo maior afluxo 
de peregrinos, mas também para dar expressão a aspetos 
essenciais da mensagem. “As duas basílicas refletem o 
significado mais profundo do que aconteceu e continua a 
acontecer na Cova da Iria: num extremo, na zona mais ele-
vada, ergue-se a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, 
que estende as colunatas como braços abertos para acolher 
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e abraçar os que a contemplam; estes braços apontam em 
direção à Basílica da Santíssima Trindade que, do fundo e 
da profundidade, sustém e dá solidez ao santuário como 
acontecimento: a Virgem (o Imaculado Coração de Maria) 
é a garantia de uma misericórdia que brota do Amor Trini-
tário” (Eloy Bueno).

O Santuário, com a sua configuração arquitetónica, as 
celebrações da liturgia e a piedade popular dos peregri-
nos, fala de um acontecimento que perdura, mostra que 
não se trata de algo meramente passado, mas sempre atual. 
Nunca esquecerei a exclamação espontânea e extasiada do 
Papa Bento XVI no “papamóvel”, ao contemplar a procis-
são de velas na noite de 12 de maio de 2010: “Não há nada 
como Fátima em toda a Igreja Católica no mundo!”. Na sua 
visita, referiu-se ainda a Fátima como “o coração espiritual 
de Portugal”. Também eu já tive ocasião de afirmar que 
“não se compreende a Igreja em Portugal sem Fátima, nem 
se compreende Fátima sem a Igreja em Portugal”.

Tudo isto nos ajuda a compreender o carisma próprio 
do Santuário: ser memória viva do singular acontecimento 
das Aparições, velar pela mensagem atualizando-a e fazê-la 
chegar ao perto e ao longe, para que continue a ser fonte de 
conforto, esperança e paz para as pessoas e para o mundo. 

Para a celebração do Centenário, o Santuário organizou 
um programa de sete anos, a fim de, em cada ano, irmos 
descobrindo a beleza, a riqueza e a profundidade da men-
sagem. Este ano pastoral de 2015-2016 será dedicado à es-
perança na plenitude da vida eterna, sob o lema bíblico “Eu 
vim para que tenham vida”.

O último ano, de 2016-2017, será Ano Jubilar. O pro-
grama centra-se na contemplação da beleza da Mãe do Re-
dentor e Mãe da Igreja, sob o lema “O Senhor fez em mim 
maravilhas”, para cantarmos as pequenas e grandes mara-
vilhas da graça que Deus realizou em Maria e, através dela, 
na história da salvação, no acontecimento de Fátima e em 
tantas histórias dos peregrinos devotos. Por isso, durante o 
Ano Jubilar somos convidados à participação nos momen-
tos celebrativos do Santuário, particularmente na peregri-
nação de 12 e 13 de maio, com a presença do Santo Padre.

35. Maria, modelo eclesial de evangelização
Na mensagem da Senhora em Fátima vemos refletidas 

as caraterísticas da Igreja e da sua missão. Creio que po-
demos apresentar a mensagem como “um modelo eclesial 
para a evangelização”, com as palavras do Papa Francisco 
sobre Maria na Evangelii Gaudium:

“Há um estilo mariano na atividade evangelizadora da 
Igreja. Porque sempre que olhamos para Maria voltamos 
a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. 
N’Ela, vemos que a humildade e a ternura não são virtudes 
dos fracos, mas dos fortes, que não precisam de maltratar 
os outros para se sentir importantes. Fixando-A, descobri-
mos que aquela que louvava a Deus porque «derrubou os 
poderosos de seus tronos» e «aos ricos despediu de mãos 
vazias» (Lc 1, 52.53) é a mesma que assegura o calor ma-
ternal à nossa busca de justiça. E é a mesma também que 
conserva cuidadosamente «todas estas coisas ponderan-
do-as no seu coração» (Lc 2, 19). Maria sabe reconhecer 
os vestígios do Espírito de Deus tanto nos grandes acon-
tecimentos como naqueles que parecem impercetíveis. É 
contemplativa do mistério de Deus no mundo, na história 
e na vida diária de cada um e de todos. É a mulher orante e 

trabalhadora em Nazaré, mas é também nossa Senhora da 
prontidão, a que sai «à pressa» (Lc 1, 39) da sua povoação 
para ir ajudar os outros. Esta dinâmica de justiça e ternura, 
de contemplação e de caminho para os outros faz d’Ela um 
modelo eclesial para a evangelização” (EG 288).

36. Entregamo-nos a Maria
Para terminar, faço-me eco de uma exortação do Papa 

Francisco: “Não nos cansemos de aprender de Maria, de 
admirar e contemplar a sua beleza, de deixar que ela nos 
conduza sempre à fonte originária e à plenitude da infinita 
beleza, a de Deus, que nos foi revelada em Cristo, Filho do 
Pai e Filho de Maria”.

Oh! Quanto desejo que o Centenário das Aparições seja 
um verdadeiro momento de graça e de renovação espiritual 
para a nossa diocese, em que a fé de Maria nos preceda e 
acompanhe como farol luminoso e como modelo de maturi-
dade cristã! Que ela nos ajude a viver sempre com maior en-
tusiasmo, coragem e coerência a nossa fé cristã, a nossa vo-
cação de filhos de Deus e membros vivos da Igreja, a nossa 
missão de construtores da fraternidade, da justiça e da paz.

À sua solicitude materna confiamos o bom êxito do nosso 
percurso pastoral, com a oração do Papa Francisco perante 
a imagem de Nossa Senhora de Fátima, da Capelinha das 
Aparições, em Roma, no dia 13 de outubro de 2013.

ATO DE ENTREGA A MARIA

Bem-Aventurada Virgem de Fátima,
com renovada gratidão pela tua presença materna
unimos a nossa voz à de todas as gerações
que te proclamam bem-aventurada.
Em ti celebramos as grandes obras de Deus,
que nunca Se cansa de inclinar-Se com misericórdia
sobre a humanidade, afligida pelo mal e ferida pelo pecado,
para a curar e salvar.
Acolhe com benevolência de Mãe 
o ato de entrega que hoje fazemos com confiança,
diante desta tua imagem que nos é tão querida.
Estamos certos de que cada um de nós é precioso aos teus olhos
e que nada do que habita os nossos corações te é estranho.
Deixamo-nos alcançar pelo teu dulcíssimo olhar
e recebemos a consoladora carícia do teu sorriso.
Guarda a nossa vida entre os teus braços: 
abençoa e robustece todo o desejo de bem;
vivifica e alimenta a fé;
ampara e ilumina a esperança;
suscita e anima a caridade;
guia a todos nós no caminho da santidade.
Ensina-nos o teu mesmo amor de predileção
pelos pequenos e pobres, pelos excluídos e sofredores,
pelos pecadores e os de coração transviado;
reúne a todos sob a tua proteção 
e a todos entrega ao teu amado Filho,
Jesus Nosso Senhor.
Ámen!
(Papa Francisco)

Leria, 15 de setembro de 2015.
Memória de Nossa Senhora das Dores
† António Marto,
Bispo de Leiria-Fátima
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ANEXO
Biénio Pastoral 2015-2017

Lema: Maria, Mãe de Ternura e de Misericórdia
Objetivo geral do biénio: Valorizar a figura da Virgem 

Maria na vida cristã à luz das Aparições de Fátima

ANO I • 2015-2016
Lema: “Feliz de ti que acreditaste” (Lc 1, 45)
Objetivo do ano: Pôr em relevo a figura da Virgem Maria 

na história da salvação e na vida do Povo de Deus
Objetivos específicos
1. Conhecer a figura da Virgem Maria, mãe de misericór-

dia, na história da salvação e na vida da Igreja
2. Desenvolver a espiritualidade mariana na vivência da fé
3. Dinamizar as experiências do culto mariano
4. Promover a vivência do Ano Santo da Misericórdia
Ações
1.1 Curso de Mariologia no CCFC
1.2 Retiro Popular na Quaresma (com inclusão da Via Matris)
1.3 Recenseamento do culto mariano na Diocese
1.4 Encontro vicarial sobre o tema do ano
1.5 Elaboração e difusão de catequeses marianas
2.1 Guião para a oração mariana em família
2.2 Proposta de oração para uso pessoal e nos grupos: ato 

de entrega do Papa Francisco
2.3 Brochura com diversas versões musicadas do Magni-

ficat, para ser usado como cântico de pós-comunhão ao 
longo do ano

3.1 Celebração mais cuidada das festas marianas do calen-
dário litúrgico

3.2. Visita da Virgem Peregrina como momento forte de 
evangelização

4.1 Abertura do Ano Santo da Misericórdia na Catedral e 
no Santuário de Fátima

4.2. Guião para a celebração da passagem da Porta Santa
4.3 Visita do Bispo aos presos, aos utentes do Centro de Aco-

lhimento de Leiria e da comunidade “Vida e Paz” em Fátima
4.4 “24 horas para o Senhor”, na sexta-feira e no sábado da 

III semana da Quaresma, dedicadas à oração, adoração 
eucarística e celebração do sacramento da Reconciliação

4.5 Peregrinação Diocesana a Fátima como “Peregrinação 
da Misericórdia” 

4.6 Guião para uma celebração da reconciliação em família
4.7. Desdobrável sobre o sacramento da Reconciliação
4.8 Participação no Congresso Eucarístico Nacional sobre 

o tema “Eucaristia, fonte de misericórdia”, em Fátima, 
de 10 a 12 de junho de 2016

ANO II • 2016-2017
Lema: “O meu Coração Imaculado conduzir-vos-á até Deus”
Objetivo do ano: Mostrar o relevo das Aparições de Fáti-

ma para a vida cristã e eclesial
Objetivos específicos
1. Celebrar o Centenário das Aparições de Nossa Senhora 

em Fátima
2. Aprofundar os diversos aspetos da Mensagem de Fátima
3. Difundir formas de piedade inspiradas na Mensagem de 

Fátima
4. Sublinhar a devoção aos Pastorinhos como modelo de 

santidade
Ações
1.1 Participação nos momentos celebrativos no Santuário 

de Fátima
1.2 Difusão do Movimento da Mensagem de Fátima nas 

paróquias
1.3 Peregrinações vicariais a Fátima
1.4 Incentivar a participação na Peregrinação das Crianças 
1.5 Encerramento do Ano Santo da Misericórdia
2.1 Curso sobre a Mensagem de Fátima no CCFC
2.2 Publicação e difusão de brochura com o texto das Apa-

rições
2.3 Retiro popular na Quaresma
3.1 Oração Jubilar de Fátima para uso pessoal e nos grupos
3.2 Devoção ao Coração Imaculado de Maria através da 

vivência dos Primeiros Sábados
3.3 Oração do Terço em família
3.4 Materiais para a Adoração Eucarística
3.5. Guião para o Mês de Maria
3.6 Organização nas comunidades do serviço de apoio aos 

doentes e do acolhimento aos mais fragilizados
4.1 Celebração paroquial da Festa dos Beatos Pastorinhos
4.2 Difusão da experiência espiritual dos Pastorinhos como 

incentivo à vocação universal à santidade

Nota Pastoral sobre a abertura 
e vivência do Ano da Misericórdia
“Misericordiosos como o Pai”

Refª: CE2015B-009

Caríssimos diocesanos,
O início próximo do Ano Santo da Misericórdia, con-

vocado pelo Papa Francisco, oferece-me a oportunidade de 
vos dirigir uma breve nota pastoral sobre a abertura e a 
vivência deste Ano Jubilar. Na sequência da Carta Pasto-
ral que escrevi, desejo agora sublinhar alguns pontos a fim 
de que a celebração deste Jubileu seja para todos um ver-
dadeiro momento de encontro com a misericórdia divina, 
uma experiência viva do amor misericordioso e da ternura 
do Pai, uma graça de renovação espiritual.
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Amor entranhado de um pai e de uma mãe
Nem sempre a misericórdia é bem compreendida e, por 

isso, surge com frequência alergia e indiferença ao ouvir 
falar dela. Na bula de proclamação do Ano Santo da Mise-
ricórdia (MV), o Papa Francisco lembra que “a misericór-
dia de Deus não é uma ideia abstracta mas uma realidade 
concreta, pela qual Ele revela o seu amor como o de um 
pai e de uma mãe que se comovem pelo próprio filho até 
ao mais íntimo das suas entranhas” (MV 6). E explicita: 
“Na Sagrada Escritura, a misericórdia é a palavra-cha-
ve para indicar o agir de Deus para connosco... é a sua 
responsabilidade por nós. Ele sente-se responsável, isto é, 
deseja o nosso bem e quer ver-nos felizes, cheios de alegria 
e serenos” (MV 9). Perante o mal de que são vítimas ou 
que praticam, nas situações de fragilidade, fraqueza, misé-
ria e feridas, os homens de hoje necessitam da terapia e do 
remédio da misericórdia.

Também nós, fiéis cristãos e a Igreja, somos convida-
dos a corresponder à exortação de Jesus: “Sede miseri-
cordiosos como o vosso Pai é misericordioso” (Lc 6, 36). 
Trata-se de praticar um amor compassivo que se manifesta 
perante as misérias, tribulações, fraquezas, pecado e mal-
dade, para ir ao encontro, abraçar, cuidar, curar, libertar e 
perdoar. As “feridas” dos homens que encontramos recla-
mam a nossa atenção e a nossa resposta às suas necessida-
des materiais e  espirituais. 

Abertura da Porta Santa em Fátima e Leiria
Em adesão ao convite do Santo Padre, vamos fazer a 

abertura da Porta Santa do Ano da Misericórdia no San-
tuário de Fátima (basílica da Santíssima Trindade), no 
dia 8 de Dezembro, na missa da solenidade da Imaculada 
Conceição, com início às 10 horas. A mesma celebração de 
abertura realizaremos na Sé, no III Domingo de Advento, 
13 de dezembro.  O programa em Leiria tem início com a 
concentração no Largo Paulo VI, às 16 horas, seguin-
do-se a procissão para a Sé, a abertura da Porta Santa e 
a celebração da Eucaristia. Convido os fiéis católicos da 
Diocese a participarem nesta importante celebração de iní-
cio do Ano Jubilar.

A “Porta Santa” tem um rico e belo significado sim-
bólico e espiritual. É, no dizer do Papa, “uma Porta da 
Misericórdia, onde qualquer pessoa que entre poderá ex-
perimentar o amor de Deus que consola, perdoa e dá espe-
rança” (MV 3). Para ajudar a atravessá-la  e viver a graça 
espiritual da conversão de vida, haverá um guião, que cada 
fiel poderá usar, no qual se indicam as atitudes, a palavra 
de Deus, os atos e as orações essenciais que permitam abrir 
o coração ao dom de Deus nesse exercício espiritual. Não 
basta entrar no lugar sagrado e deixar-se tocar pela graça 
divina. É preciso também que a saída leve à prática das 
obras de misericórdia na vida de cada dia, ajudando os ir-
mãos em necessidade material, social ou espiritual.

Peregrinação da misericórdia
A passagem pela porta santa é uma etapa de um mo-

vimento de saída de casa e de si mesmo para se pôr ao 
caminho em busca de Deus e de vida nova. É isto a pe-
regrinação. Esta “santa viagem” é imagem do caminho 
pessoal que cada um realiza na sua existência.  Ela é sinal 
a indicar “que a própria misericórdia é uma meta a al-
cançar que exige empenho e sacrifício”. “Por isso, diz o 

Papa Francisco, a peregrinação há de servir de estímulo à 
conversão: ao atravessar a Porta Santa, deixar-nos-emos 
abraçar pela misericórdia de Deus e comprometer-nos-e-
mos a ser misericordiosos com os outros como o Pai o é 
connosco” (MV 14).  O próprio Jesus indica, nas palavras 
do Evangelho, as etapas existenciais da peregrinação: não 
julgar nem condenar, perdoar, dar, usar uma boa medida 
com os outros (cf Lc 6, 36-38). Não julgar nem condenar o 
outro “significa, positivamente, saber identificar o que há 
de bom em cada pessoa” (MV 14).

A peregrinação da misericórdia há-se significar uma 
mudança interior provocada pela graça de Deus e a adoção 
de atitudes e estilo de vida segundo o Evangelho. A este 
exercício espiritual está unido o dom da “indulgência ju-
bilar”, que se estende mais para além do perdão dos peca-
dos e se destina a sanar as feridas, o enfraquecimento e as 
fragilidades que ficam na pessoa como sequelas ou efeitos 
do pecado cometido. “Para viver e obter a indulgência, 
os fiéis são chamados a realizar uma breve peregrinação 
rumo à Porta Santa, como sinal do profundo desejo de 
verdadeira conversão… É importante que este momento 
esteja unido, em primeiro lugar, ao Sacramento da Recon-
ciliação e à celebração da santa Eucaristia com uma re-
flexão sobre a misericórdia. Será necessário acompanhar 
estas celebrações com a profissão de fé e com a oração por 
mim e pelas intenções que trago no coração para o bem da 
Igreja e do mundo inteiro” (Papa Francisco).

Convido, por isso, cada fiel a pôr no seu programa um 
dia para fazer a sua peregrinação à Sé ou ao Santuário de 
Fátima. Pode também ser feita em família, em grupo ou 
movimento, por paróquia ou vigararia.  Peço aos vigários e 
párocos que promovam a realização destas peregrinações. 
Nos casos da peregrinação à Sé, exceto a pessoal e familiar, 
é conveniente informar a paróquia de Leiria da intenção e 
da data, para que não haja implicações com as celebrações 
na catedral e o apoio seja assegurado.

Meios para o Ano da misericórdia
Para melhor viver este Ano, vamos propor e oferecer 

alguns meios.
O Evangelho de S. Lucas (em livro, com alguns sal-

mos): é o “evangelho da misericórdia”. Será distribuído 
gratuitamente na abertura da porta santa e na peregrinação 
diocesana a Fátima, no 5º domingo da Quaresma. Poderá 
ser distribuído também às famílias pelas paróquias na vi-
sita pascal. Recomendo que seja feita através dele a leitura 
orante da palavra de Deus (lectio divina), pois, como diz 
o Papa, “para sermos capazes de misericórdia, devemos 
primeiro pôr-nos à escuta da Palavra de Deus”.

Estamos também a preparar o guião para o “retiro po-
pular”, em grupo ou em família, durante a quaresma, que 
ajudará a aprofundar e interiorizar o tema da misericórdia.  

Espero que nas paróquias ou vigararias, com a even-
tual colaboração de grupos (nomeadamente de jovens), 
movimentos apostólicos e comunidades religiosas, espe-
cialmente nas zonas urbanas, se organize a proposta “24 
horas para o Senhor”, como oferta de portas abertas 
para “um momento de intensa oração” e oportunidade 
de “redescobrir o sentido” da própria vida. Onde não pu-
der ser um dia e noite, faça-se o tempo possível. Dê-se o 
conveniente anúncio e assinale-se a igreja no exterior para 
despertar interesse a entrar nela. Nesse tempo, não falte 
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a oferta do sacramento da reconciliação com um ou mais 
sacerdotes disponíveis.

O sacramento da reconciliação, neste ano jubilar, seja 
celebrado por sacerdotes que sejam verdadeiros sinais da 
misericórdia do Pai do Céu que oferece o seu perdão aos fi-
lhos que regressam a casa. “Nunca esqueçamos, diz o Papa 
Francisco, que ser confessor significa participar da mesma 
missão de Jesus e ser sinal concreto da continuidade de 
um amor divino que perdoa e salva”. Quanto à atitude dos 
confessores, eles “são chamados a estreitar a si aquele fi-
lho arrependido que volta a casa e a exprimir a alegria por 
o ter reencontrado” (MV 17). 

Durante este ano, os sacerdotes sejam mais zelosos no 
proporcionar o sacramento da reconciliação incluindo ce-
lebrações comunitárias bem cuidadas, para ajudar a ex-
perimentar a graça da misericórdia. Proporcionem-nas às 
crianças, aos adolescentes e aos jovens, com a ajuda de 
catequistas, animadores e outros colaboradores da paró-
quia.

A vivência deste ano de graça deverá implicar também 
os serviços sócio-caritativos e quantos têm a tarefa de 
cuidar dos irmãos mais frágeis. “Abramos os nossos olhos 
para ver as misérias do mundo, as feridas de tantos irmãos 
e irmãs privados da própria dignidade e sintamo-nos desa-
fiados a escutar o seu grito de ajuda. As nossas mãos aper-
tem as suas e estreitemo-los a nós para que sintam o calor 
da nossa presença, da amizade e da fraternidade. Que o 
seu grito se torne o nosso e, juntos, possamos romper a 
barreira de indiferença que frequentemente reina soberana 
para esconder a hipocrisia e o egoísmo” (MV 15).

Maria, Mãe de ternura e de misericórdia, nos abençoe e 
sustente no acolhimento do amor misericordioso de Deus 
e na sua prática em relação a todos os nossos irmãos, espe-
cialmente os que dele mais têm necessidade. 

Leiria, 25 de novembro de 2015.
† António Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Mensagem de Natal 2015
Natal de ternura e misericórdia

Refª. CE2015B-011

No meio da agitação própria da época do Natal, nós 
os cristãos precisamos de um suplemento de interioridade 
para não reduzir o Natal a uma festa de consumo. De modo 
particular queremos vivê-lo em sintonia com o Ano Santo 
da Misericórdia.

A ternura e a misericórdia de Deus
O Natal de Jesus convida-nos a fazer uma peregrinação 

interior até Belém, a contemplar o mistério que hoje repre-
sentamos na simbólica do presépio. Na contemplação da 
ternura do menino, juntamente com Maria sua mãe, desco-
brimos que a nossa vida pessoal e comunitária é visitada e 
habitada por um mistério de amor que excede toda a nossa 
imaginação, todas as nossas previsões e pretensões: a pre-
sença de Deus próximo na nossa carne humana, Deus de 
ternura e bondade, Deus misericordioso.

“Ao ver o mundo oprimido pelo temor, Deus procura 
continuamente chamá-lo com amor: convida-o com a sua 

graça, atrai-o com a sua caridade, abraça-o com o seu afe-
to... A força do amor não mede as possibilidades, ignora 
os limites. O amor não desiste perante o impossível, não 
desarma perante as dificuldades” (S. Pedro Crisólogo). É 
assim o amor misericordioso do nosso Deus. Mesmo quan-
do nos afastamos, não deixa de nos amar, continua a estar 
próximo de nós com a sua misericórdia, com a sua dispo-
nibilidade a perdoar e a acolher-nos de novo e renovar-nos 
com o seu amor! Abramos-lhe, pois, o nosso coração!

Maria, Mãe de ternura e de misericórdia
“Na sua encarnação, o Filho de Deus convidou-nos à 

revolução da ternura”, lembra-nos o Papa Francisco apre-
sentando o exemplo de Maria como “aquela que sabe 
transformar um curral de animais na casa de Jesus, com 
uns pobres paninhos e uma montanha de ternura... Sem-
pre que olhamos para Maria voltamos a acreditar na for-
ça revolucionária da ternura e do afeto. Nela vemos que 
a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos mas 
dos fortes, que não precisam de maltratar os outros para se 
sentir importantes”.

Em todo o Natal está sempre presente a Mãe para nos 
ajudar a reforçar os laços da ternura e do afeto que nos 
devem unir a todos como filhos e irmãos. Que “a doçura do 
seu olhar nos acompanhe neste Ano Santo para podermos 
todos nós redescobrir a alegria da ternura de Deus”!

Os filhos de Deus, testemunhas de ternura 
e de misericórdia
É preciso que os filhos de Deus tornem visível aos 

homens de hoje a ternura de Deus e a sua misericórdia 
por toda a criatura, mas particularmente pelos pobres, 
pelos mais frágeis, os sós, os mais desprotegidos, todos os 
necessitados. 

A linguagem da misericórdia e da ternura é feita de 
atitudes, de gestos e ações concretas, capazes de criar re-
lações calorosas de presença, de proximidade física e pro-
ximidade do coração, de partilha das alegrias e dores, de 
consolação dos aflitos, de perdão entre os desavindos, de 
fraternidade e solidariedade. Estas relações fazem parte da 
ecologia da vida humana saudável e feliz, que leva o Papa 
Francisco a afirmar: “deste modo, qualquer lugar deixa 
de ser um inferno e torna-se um ambiente de vida digna”. 
Não há Natal cristão sem esta marca!

Mesmo a nível mundial, antes ainda dos tratados políti-
cos, a misericórdia é necessária para aplanar terrenos e endi-
reitar caminhos, a nível económico, jurídico e político, que 
abram a uma convivência boa de encontro e diálogo, de en-
tendimento e de paz entre as gentes, os povos e as culturas.

Aproveito esta oportunidade para lembrar aos 
diocesanos um bom modo de solidariedade e partilha com 
os mais necessitados neste Natal: a campanha promovida 
pela Caritas “10 milhões de estrelas – um gesto pela paz”. 
Por um euro, cada pessoa pode adquirir uma vela para acen-
der na noite de Natal e assim esta a ajudar a dar resposta a 
necessidades concretas de vítimas dos conflitos no Médio 
Oriente e também dos mais carenciados em Portugal.

Não tenhamos medo da ternura e da misericórdia!
Santo Natal e abençoado Ano Novo 2016!
Leiria, 14 de dezembro de 2015.
† António Marto,
Bispo de Leiria-Fátima
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TEXTOS DIVERSOS

Apelo à Diocese para participar na 
reflexão sobre a família em ordem 
ao Sínodo dos Bispos de 2015

Refª: CE2015B-001
Caros diocesanos,
O Papa Francisco tornou público o relatório sinodal da 

assembleia realizada em Roma no passado mês de outubro 
e decidiu que o mesmo servisse de documento preparatório 
para a XIV Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos sobre o 
tema A vocação e a missão da família na Igreja e no mun-
do contemporâneo, a realizar de 4 a 25 de outubro deste 
ano. É desejo do Papa que as Igrejas locais participem nes-
ta reflexão, amadurecendo, “com verdadeiro discernimento 
espiritual, as ideias propostas”, em ordem a “encontrar so-
luções concretas para tantas dificuldades e os inúmeros de-
safios que as famílias devem enfrentar”.

Correspondendo ao desejo do Papa, apelo a toda a 
Diocese de Leiria-Fátima para que se empenhe na refle-
xão pedida. Nesse sentido, o documento com as questões 
é colocado no sítio da Diocese para que as pessoas possam 
ter acesso a ele e, se o desejarem, de modo pessoal ou em 
grupo, poderem responder no todo ou em parte, indicando 
sempre o número da questão. Nesta reflexão devem parti-
cipar também, como lhes for possível, as comunidades de 
vida consagrada, os movimentos e as associações de fiéis.

Para a reflexão mais organizada, o Departamento de 
Pastoral Familiar vai enviar instruções aos párocos para a 
promoverem nos seus conselhos pastorais e a fazerem eles 
próprios. Nos conselhos diocesanos (vigários, pastoral, 
presbiteral e de coordenação pastoral) a mesma reflexão 
será incluída nas agendas das respetivas reuniões. 

As respostas às questões deverão ser enviadas até ao 
dia 28 de fevereiro, para o email: pastoralfamiliarleiria@
gmail.com

Espero uma boa participação da Diocese e o empenho 
de todos na oração pelo bom êxito dos trabalhos do Sínodo.

Leiria, 13 de janeiro de 2015.
† António Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Homilia da Missa de homenagem 
ao P. Luís Kondor e comemoração 
dos 50 anos do Calvário Húngaro
Calvário Húngaro, 
Memorial da Misericórdia

Refª: CE2015B-004
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.
Ele perdoa os teus pecados e cura as tuas enfermidades.

Salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia.
O Senhor é misericordioso e compassivo,
paciente e cheio de amor.
O amor do Senhor é eterno... (Sl 102)

1. Um Hino à Misericórdia Divina
Retomo estas palavras do salmo para adorar juntamente 

convosco o mistério adorável e indizível da misericórdia 
de Deus oferecido à nossa contemplação na Palavra procla-
mada. De facto, as leituras e o salmo constituem um hino 
de louvor, um canto apaixonado ao amor misericordioso 
de Deus, como que uma cantata, uma grande variação so-
bre a beleza e a riqueza da infinita misericórdia divina na 
vida pessoal do crente como também na história do povo 
de Deus e na história do mundo. Por isso, são um convite a 
bendizer e celebrar o mistério de Deus na sua misericórdia 
e ternura para connosco porque Ele perdoa, cura, resgata, 
enche de graça e de ternura, rejuvenesce, defende com jus-
tiça os pobres e os oprimidos, arranca ao poder do pecado 
e da morte, relança no caminho de uma vida nova e de um 
futuro novo.

É esta experiência desconcertante da misericórdia que 
leva o profeta a reconhecê-la como atributo essencial e 
distintivo do Deus Altíssimo: “Qual o Deus semelhante a 
Vós que perdoa o pecado e absolve para sempre a culpa do 
seu povo? Não guarda para sempre a sua ira porque prefere 
a misericórdia. Voltará a ter piedade de nós e triunfará dos 
nossos pecados” (Miq.).

Por sua vez, a parábola de Jesus revela-nos, de modo 
comovente, o rosto do Pai misericordioso que se como-
ve até às entranhas e corre a lançar-se ao pescoço do filho 
para o abraçar e estreitar ao seu coração. Oh que imagem 
revolucionária de Deus que deixa explodir a sua ternura e a 
sua alegria em relação ao filho perdido e reencontrado! Oh 
como o nosso mundo tem necessidade deste amor que ven-
ce o mal face às numerosas manifestações de sofrimento, 
de injustiça, de violência e de guerra, para que reine a paz!

2. Um memorial da Misericórdia 
Também um dos motivos que aqui nos reúne hoje é 

um “memorial” desta misericórdia: os 50 anos do Calvário 
Húngaro em Fátima. É com profunda alegria que celebra-
mos este cinquentenário promovido pela Embaixada da 
Hungria e pela Associação Portugal Hungria. É-me grato 
saudar, com particular deferência, o Senhor Cardeal Peter 
Erdö, Primaz da Hungria, o Senhor Presidente da Repú-
blica Húngara, Dr. János Áder e a Senhora Embaixadora. 
Nas suas pessoas saúdo todos os cidadãos da ilustre Nação 
Húngara que, na sua longa história, deu à Igreja homens 
santos e grandes - entre eles o primeiro rei Santo Estêvão 
e o cardeal Mindzendy - e um povo crente e ativo. Saúdo 
também o Senhor Núncio Apostólico, as demais autorida-
des e todos os participantes nesta celebração. 

Não podemos deixar de fazer memória de quem esteve 
na origem do Calvário Húngaro: o P. Elias Kardos junta-
mente com o P. Luís Kondor, no tempo após a II Guerra 
Mundial, em que a Hungria ficou sob a ditadura do comu-
nismo ateu e perseguidor da Igreja. Ao meditar na mensa-
gem de Fátima, o P. Elias concluiu que, sendo a Hungria 
o Reino de Maria, as promessas da Senhora teriam de ser 
válidas também para os húngaros. Assim nasceu a ideia de 
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construir em Fátima um Calvário votivo com 14 estações, 
apelando à colaboração dos húngaros espalhados pelos 
cinco continentes e alertando para as promessas de Maria: 
“Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará”! 

Os húngaros depositaram bem a sua confiança em Nos-
sa Senhora. Em 13 de outubro de 1992, já com a presença 
de vários bispos diocesanos, autoridades civis e numerosos 
peregrinos da Hungria, procedeu-se à bênção da XV esta-
ção – a Ressurreição de Cristo – em ação de graças pela 
“ressurreição” da Hungria. Em 2006 todo os bispos húnga-
ros estiveram em Fátima a fazer a consagração da Hungria 
a Nossa Senhora de Fátima.

Assim, podemos compreender bem o que o Senhor 
Cardeal Erdö escreve na carta que recentemente me diri-
giu: “Fátima é de facto um santuário importantíssimo para 
a nação húngara, símbolo da divina providência e da inter-
cessão de Nossa Senhora também pelo nosso povo. Esta 
devoção manifestou-se também através da construção do 
Calvário Húngaro com a bela capela que continua a ser 
próxima ao coração dos húngaros que vivem na Hungria 
ou em qualquer outra parte do mundo”. 

3. Um arauto da Mensagem de Graça e de Misericórdia
Este lugar exprime pois, de modo admirável, o laço 

misterioso de amor entre o povo húngaro e a mensagem 
de Fátima que é essencialmente de Graça e Misericórdia. 
Nossa Senhora trouxe à humanidade em guerra e à Igreja 
sofredora esta mensagem de conforto, de consolação e de 
esperança, com a linguagem terna e materna do seu Cora-
ção Imaculado de Mãe que sente as dores dos filhos: “Por 
fim, o meu Imaculado Coração triunfará e será concedido 
ao mundo um período de paz”. O Papa Bento XVI, na sua 
peregrinação a Fátima, interpretou assim esta promessa 
consoladora: “No final, o Senhor é mais forte do que o mal 
e Nossa Senhora é para nós a garantia visível, materna da 
bondade de Deus que é sempre a última palavra na histó-
ria”. Nossa Senhora promete o triunfo do amor nos dramas 
da história suscitando a confiança na misericórdia divina 
mais poderosa que o poder do mal no mundo e mais forte 
que a nossa fraqueza e o nosso pecado.

Foi esta mensagem que o P. Kondor, vindo da Hungria, 
percebeu, com particular acuidade, na sua relevância e ur-
gência para a Igreja, para o mundo e para a vida cristã. Por 
isso se tornou um dos grandes arautos da Mensagem de 
Fátima através do mundo e promotor da causa da canoniza-
ção dos Pastorinhos. Os 55 anos da sua estadia aqui fizeram 
dele um cidadão de Fátima que hoje lhe quer manifestar o 
seu reconhecimento e desde já fazer memória grata dele 
junto do Senhor nesta eucaristia, na comunhão dos santos.

Caros irmãos e irmãs, o Calvário Húngaro faz parte do 
Santuário de Fátima. Por isso, rezo juntamente convosco 
para que seja sempre um lugar do anúncio do amor miseri-
cordioso de Deus; um lugar de conversão e de penitência; 
um lugar de celebração da Eucaristia, fonte da misericór-
dia; um lugar de oração e imploração da misericórdia e da 
paz para nós, para a Hungria e para o mundo inteiro, por 
intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia e Rai-
nha da Paz! 

Capela de Santo Estevão, Calvário Húngaro
7 de março de 2015.
† António Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Homilia da Missa Crismal 2015
A graça da alegria e da fraternidade 
na vida e na missão do padre

Refª: CE2015B-005
É bom e belo reencontrarmo-nos aqui como irmãos, nesta 

Quinta Feira Santa, em clima de cenáculo, para voltar sempre 
de novo às origens do nosso sacerdócio. Com fraterna alegria 
saúdo-vos a todos e cada um dos sacerdotes, dos consagrados/
as e de todos os fiéis aqui presentes. Em nome pessoal, 
do presbitério e de toda a Diocese dirijo uma saudação de 
particular congratulação aos presbíteros que celebram o 
25.º e o 50.º aniversários da sua ordenação sacerdotal. E na 
comunhão dos santos queremos também fazer memória viva 
e grata, nesta eucaristia, dos irmãos do nosso presbitério que, 
ao longo do ano, partiram para a casa do Pai.

Hoje é o dia, por excelência, da festa sacerdotal, da fes-
ta do presbitério e de cada sacerdote. A memória da unção 
da nossa consagração evocada pelas leituras (Is e Lc) aju-
da-nos a sentir vibrar dentro de nós a alegria do dom e da 
missão: “O Espírito do Senhor está sobre mim e o Senhor 
ungiu-me... e enviou-me a levar o óleo da alegria em vez 
dum traje de luto” (Is). Celebramos este dia num clima de 
fraternidade e no contexto do ano pastoral sobre “alegria 
e a beleza de viver em família” e também do ano da Vida 
Consagrada em que o Santo Padre chama os consagrados/
as a serem “Testemunhas da Alegria”. Serão estas, pois, 
as tónicas da nossa meditação: “A graça da alegria e da 
fraternidade na vida e na missão do padre”. Isto vale tam-
bém para os consagrados e consagradas.

1. A alegria de ser padre
Antes de mais gostaria de partilhar convosco a alegria 

de ser padres. É deveras significativo e interessante notar 
que o Papa Francisco convida todos os fiéis a uma nova 
etapa de evangelização marcada pela alegria do Evange-
lho, que é antes de mais a alegria de Deus connosco e do 
seu amor que salva. Esta é o critério de aferimento da vita-
lidade da fé dum cristão e mais ainda de um padre.

Duma maneira simples e tocante, o Papa indica-nos a 
fonte e o segredo da alegria sacerdotal e de toda a vida con-
sagrada: “Ao chamar-vos, Deus diz-vos: ‘És importante 
para mim. Eu amo-te; conto contigo’ - Jesus diz isto a cada 
um de nós. Daqui nasce a alegria! A alegria do momento 
no qual Jesus olhou com bondade para mim, para a minha 
pequenez. Compreender e sentir isto é o segredo da nossa 
alegria: sentir-se amado por Deus, sentir que para Ele não 
somos números, mas pessoas; sentir que Ele nos chama e 
conta connosco”.

Chamados a segui-lo, a estar com Ele, para ir aos ou-
tros levar a luz e o calor do seu Evangelho, a sua ternura, 
a sua misericórdia, o seu perdão, o dom da vida nova... a 
mensagem mais bela que há neste mundo: eis a alegria da 
vocação e missão. Não há nada mais belo. É uma alegria 
que se revela quando o pastor está no meio do seu rebanho 
e dá a vida por Cristo e pelo seu povo; é sinal da presença 
de Cristo Bom Pastor e, por isso, deve configurar o estado 
habitual de um padre. 

Neste sentido, é pertinente a advertência do Papa Fran-
cisco sobre “a doença da cara de funeral, própria das pes-
soas ácidas e amargas que consideram que, para se ser sé-
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rio, é preciso pintar o rosto de melancolia, de severidade e 
tratar os outros com rigidez, dureza e arrogância. Na rea-
lidade, muitas vezes, a severidade teatral e o pessimismo 
estéril são sintomas de medo e de insegurança de si mes-
mo. O apóstolo deve esforçar-se por ser uma pessoa gentil, 
serena, entusiasta e alegre, que transmite alegria onde quer 
que esteja. Um coração cheio de Deus é um coração feliz 
que irradia e contagia com a alegria todos aqueles que es-
tão ao seu redor: disso nos damos conta imediatamente”.

A alegria do sacerdote é um bem precioso não só para 
ele, mas também para todo o povo fiel de Deus. É bom e 
necessário que, no silêncio da oração, diante do tabernácu-
lo, verifiquemos com Jesus se somos “canais abertos” por 
onde corre abundante a alegria do evangelho, o seu amor 
ou se nos tornamos meros funcionários de Deus, burocra-
tas frios, prestadores de serviços religiosos.

Hoje ocorre o 10º aniversário da morte de S. João Paulo 
II. Aprendamos dele a viver o nosso ministério com o seu 
ardor e seu entusiasmo.

2. A beleza da fraternidade
Em segundo lugar, desejaria partilhar convosco a bele-

za da fraternidade que é uma graça do sacramento da Or-
dem: o ser padres conjuntamente em presbitério, o seguir o 
Senhor não isoladamente, um a um, mas juntos na grande 
variedade de personalidades e de dons, de proveniências, 
de idades, de talentos. Esta diversidade enriquece o presbi-
tério se tudo for vivido na comunhão, na fraternidade. De 
contrário caímos facilmente no isolamento, na autossufi-
ciência, na soberba, na inveja, na crítica, na murmuração...

Há duas tentações fortes a que devemos estar atentos: 
a cultura do subjetivismo que exalta o “eu” até idolatrá-
-lo, tornando-o centro de atenção de tudo e de todos; e a 
tentação de um certo individualismo pastoral que cria se-
paração.

Por isso não podemos dar a fraternidade como algo 
pressuposto e descontado à partida. Não pode ser confia-
da ao acaso ou à espera das circunstâncias favoráveis. A 
fraternidade é uma opção de fé a realizar; é resposta ao dom 
que recebemos mas que deve ser acolhido e cultivado sem-
pre de novo: a comunhão com Cristo no presbitério à volta 
do bispo. Não resulta de uma mera relação de simpatia ou 
de interesses de clube. Resulta da graça sacramental que re-
quer a “mística de viver unidos” no Corpo místico de Cristo 
precisamente como presbíteros: vivendo antes de mais a lei 
do amor fraterno na atenção, na ajuda e partilha recíprocas, 
mas sempre em perspetiva apostólica, com estilo missioná-
rio, com fraternidade e simplicidade de vida. A participação 
na formação permanente, partilhando juntos durante uma 
semana momentos de oração, estudo, refeições, passeio, re-
creação e comunicação de ideias e experiências constitui 
uma experiência significativa de fraternidade. E como esta 
poderíamos mencionar outras. Não as desperdicemos, mas 
participemos e dêmos o nosso melhor para vivermos verda-
deiramente como irmãos em Cristo!

“Oh como é bom e belo os irmãos (sacerdotes) viveram 
unidos. É bênção de Deus e vida para sempre”! Testemu-
nhar que a fraternidade evangélica não é uma utopia, mas 
é possível e bela, faz parte do anúncio da alegria do evan-
gelho! Interroguemo-nos diante de Jesus: o que me impede 
de crescer no caminho da fraternidade sacerdotal? Que me 
pedes Senhor para tal fim, neste momento?

3. Trabalhar com as famílias e pela família
Por fim, desejaria encorajar-vos no vosso trabalho pas-

toral com as famílias e pela família. É um trabalho que 
o Senhor nos pede de modo particular neste tempo difícil 
para as famílias por causa da crise cultural, económica e 
social e das suas consequências.

Os encontros vicariais deste biénio manifestaram a per-
tinência do tema que atraiu e tocou o coração de muitas 
famílias sedentas da luz, do calor e do conforto da fé neste 
tempo confuso e conturbado. Também evidenciaram que, 
quando confiamos às famílias responsabilidades da pasto-
ral familiar, elas são capazes de nos surpreender com ini-
ciativas boas e belas e de realizá-las bem e com entusias-
mo. Ficou provado que as famílias cristãs são os primeiros 
e melhores mensageiros do evangelho (boa nova) da fa-
mília. São o caminho da Igreja e há que envolvê-las mais 
como sujeitos ativos na vida da comunidade.

Uma outra conclusão é que, por parte dos sacerdotes, 
é necessário potenciar a pastoral do acompanhamento de 
proximidade das famílias, com um olhar acolhedor, respei-
toso e cheio de compaixão que encoraje e ajude a amadu-
recer na vida cristã. Como diz o Papa Francisco: “A Igreja, 
como Mãe, não abandona a família, mesmo quando ela é 
aviltada, ferida e mortificada de muitos modos. Nem se-
quer quando cai no pecado ou se afasta da Igreja. Fará sem-
pre tudo para procurar cuidar dela e curá-la, convidá-la à 
conversão e reconciliá-la com o Senhor”.

Precisamente neste tempo difícil, Deus chama-nos a ser 
testemunhas, mediadores da sua proximidade às famílias, 
da força profética e da alegria do evangelho para a família.

Com a alegria do evangelho e em comunhão fraterna 
no sacerdócio renovemos as promessas da nossa ordenação 
invocando a intercessão materna de Nossa Senhora, Mãe 
da santa alegria para sermos sempre fiéis à missão.

Catedral de Leiria
Missa Crismal, 02 de abril de 2015.
† António Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Nota de congratulação pela 
distinção “Justo entre as Nações” 
atribuída a Monsenhor Joaquim 
Carreira, sacerdote da diocese de 
Leiria-Fátima

Refª: CE2015B-006

A diocese de Leiria-Fátima e o seu presbitério congra-
tulam-se com a atribuição do título de “Justo entre as Na-
ções” a Monsenhor Joaquim Carreira, pelo Instituto Yad 
Vashem, de Jerusalém, em dezembro de 2014, cuja me-
dalha e certificado de honra foram entregues à família do 
homenageado no passado dia 15 de abril, na Sinagoga de 
Lisboa.

A ação meritória do sacerdote da diocese de 
Leiria-Fátima que, enquanto reitor do Colégio Português 
de Roma, ali concedeu asilo e hospitalidade a judeus e a 
outras pessoas perseguidas durante a II Guerra Mundial, 
é motivo para louvar a Deus, que o inspirou e motivou a 
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fazer o bem,  e muito nos honra como membros do presbi-
tério e da Igreja particular a que Monsenhor Joaquim Car-
reira pertenceu. 

Possa a mencionada distinção incentivar-nos a nunca 
recuarmos na prática do bem ao nosso próximo, especial-
mente nas situações em que ele é vítima de injustiça, per-
seguição e humilhação, como ainda hoje ocorre em várias 
partes do mundo. A promoção e a defesa da dignidade de 
toda a pessoa humana, imagem e semelhança de Deus, nos 
encoraje nesse sentido.

Leiria, 17 de abril de 2015.
† António Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Convite
Festa das Famílias

Ref.ª: CE2015D-045
Caros Diocesanos,
Está a chegar o grande evento da Festa das Famílias, 

no domingo 17 de maio, na Marinha Grande, com o pro-
grama já anunciado. Queremos que seja uma expressiva 
manifestação da beleza e da alegria das famílias cristãs, 
do matrimónio como “dom e vocação”, da família como 
“comunidade de fé, de amor e de vida” e do seu contributo 
para um mundo feliz.

Para isso esperamos a presença numerosa de casais, 
pais e avós, de crianças, adolescentes e jovens, de sacer-
dotes e de religiosos e religiosas, de pessoas solteiras ou 
consagradas, de quantos aceitem o convite para a festa.

Convido de modo especial os casais, sacerdotes, reli-
giosos e leigos consagrados que celebram 25, 50 e 60 anos 
de compromisso vocacional a virem celebrar o seu jubileu.

Recomendo aos párocos e aos responsáveis de comuni-
dades, movimentos e associações para convidarem as pes-
soas e organizarem a sua deslocação.

Assim, apelo à participação das famílias, na diversi-
dade dos seus membros, das comunidades religiosas, dos 
movimentos eclesiais e associações de fiéis. Venham todos 
à festa das famílias! Venham dar testemunho de que é pos-
sível e vale a pena viver e lutar pela união das famílias e 
pela sua missão na Igreja e no mundo. Jesus ressuscitado 
estará presente no meio da assembleia dos seus discípulos 
reunidos em seu nome, para os envolver com o seu amor 
e lhes dar a sua paz e a alegria do Evangelho da Família.

Leiria, 5 de maio de 2015.
† António Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Homilia da abertura da Porta Santa 
da Misericórdia
Peregrinos da Misericórdia

Refª: CE2015B-010

A alegria pelo infinito amor misericordioso do Pai
Celebramos a abertura do Ano Santo da Misericórdia 

sob o signo da alegria que a Palavra de Deus faz ressoar 
hoje com insistência: “Alegrai-vos sempre no Senhor. No-

vamente vos digo: alegrai-vos. O Senhor está próximo.” – 
exclama S. Paulo. Também a primeira leitura faz o mesmo 
convite: “Clama jubilosamente, filha de Sião; solta brados 
de alegria, Israel. Exulta, rejubila de todo coração, filha de 
Jerusalém. O Senhor revogou a sentença que te condena-
va”. Trata-se de um convite à alegria mais profunda e dura-
doura, dirigido ao povo de Deus, a cada um de nós e a toda 
a humanidade, particularmente aos feridos da vida e órfãos 
de alegria.  Em que consiste esta alegria? Donde provém?

Através deste anúncio, é o próprio Deus que nos convi-
da a alegrar-nos pelo seu amor misericordioso anunciado 
incansavelmente a toda a criatura e que em Jesus Cris-
to assume carne humana para habitar corporalmente no 
meio dos homens e fazer-se próximo. Em Jesus cumprem-
se as palavras do profeta Sofonias: “Não temas, Sião. Não 
desfaleçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio 
de ti como poderoso salvador. Por causa de ti, Ele enche-se 
de alegria e renova-te com o seu amor”!

Deus não quer deixar o mundo mergulhado na tris-
teza do abatimento e no luto da solidão, afastado d’Ele, 
abandonado e prisioneiro do poder do mal, do pecado e da 
morte. Ele vem ao nosso encontro em Jesus Cristo com a 
sua ternura de Pai que se comove, até às entranhas, pelos 
próprios filhos, que lhes quer bem, que os quer ver cheios 
de alegria e de paz. Por isso sai à sua procura e os espera, 
acolhe, abraça, cura, perdoa, reconcilia, renova no amor, 
dá a paz, salva.

Quer dizer: a misericórdia de Deus é mais poderosa que 
o nosso pecado e a nossa fraqueza; não há mal ou pecado 
que ponha limite ao seu amor; não há nenhuma situação 
irremediavelmente perdida. Deus ama-nos sempre e para 
sempre, mesmo quando o desiludimos. “Mesmo se a vida 
de uma pessoa foi um desastre, se foi destruída pelos ví-
cios, pela droga ou por qualquer outra coisa, Deus está na 
sua vida... Mesmo se a vida de uma pessoa é um terreno 
cheio de espinhos e ervas daninhas, há sempre um espaço 
em que a boa semente pode crescer. É preciso confiar em 
Deus” (Papa Francisco), sempre disponível a perdoar-nos.

O Jubileu da Misericórdia, 
um ato profético de renovação espiritual
A esta luz compreendemos que a proclamação do Ano 

Santo da Misericórdia pelo Papa Francisco é um ato profé-
tico porque corresponde ás necessidades mais urgentes do 
nosso tempo, da renovação da Igreja e do mundo. Nós vi-
vemos num mundo ferido, cheio de feridas na vida pessoal, 
familiar e social, e, ao mesmo tempo, cínico em virtude da 
globalização da indiferença (insensível ao sofrimento do 
outro), do individualismo mais radical (que me importa?) e 
da cultura do descartável (do que é peso, incómodo ou não 
dá proveito). Um mundo assim tem necessidade de uma 
cura de misericórdia. De contrário, torna-se um mundo 
frio, árido, inóspito, inumano, injusto, violento.

O Papa Francisco alerta-nos para isso: “Sem a miseri-
córdia temos hoje poucas possibilidades de nos inserir num 
mundo de feridos que têm necessidade de compreensão, 
de perdão, de amor (de cura). Por isso não me canso de 
chamar a Igreja à revolução da ternura.”

Sim, a Igreja precisa de ser, mais que nunca, a Casa da 
Ternura e da Misericórdia de Deus: Igreja de portas aber-
tas a todos, de coração e mãos acolhedores, com os pés em 
movimento para se fazer próxima, ir ao encontro, levar a 
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alegria do evangelho e do perdão, estar ao serviço de todos. 
É um caminho que começa por uma conversão espiritual e 
todos nós temos de o percorrer.

A misericórdia, caminho a percorrer e meta a alcançar
Neste sentido, os gestos de abertura do Ano da Miseri-

córdia são ricos de significado espiritual para viver a graça 
do Jubileu e traçam o caminho dos fiéis ou grupos que vão 
em peregrinação à Porta Santa. Evoco-os brevemente.

1. A peregrinação da misericórdia rumo à Porta Santa 
apresenta um duplo significado: é imagem da peregrinação 
interior que cada pessoa realiza na sua existência – sair de 
casa, de si e das suas comodidades ou do egoísmo, para ir 
ao encontro de Deus e deixar-se abraçar pela sua misericór-
dia; indica também a misericórdia como meta a alcançar e 
caminho a percorrer mesmo com fadiga e sacrifício.

2. A abertura da Porta Santa da Misericórdia, símbolo 
da entrada no coração misericordioso de Deus aberto para 
nós no lado trespassado de Cristo na Cruz. A verdadeira 
Porta da Misericórdia é Cristo. Entrar por ela é “experi-
mentar o amor de Deus que consola, perdoa e dá esperan-
ça”. 

3. O Evangeliário, símbolo de Cristo, Palavra da mise-
ricórdia incarnada que caminha à frente do seu povo. A sua 
Palavra é luz e guia.

4. A memória do Batismo: é um convite a ir à fonte da 
misericórdia onde foi derramado em nós e selado o amor 
entranhado de Deus que nos torna seus filhos, nos reveste 
da sua graça, nos conhece pelo nome e nos ama sempre e 
para sempre não obstante os nossos limites e pecados.

5. Memória (implícita) do sacramento do perdão: con-
vidando a reconhecer que somos pecadores e a receber o 
perdão como carícia do Pai que sempre espera por nós, que 
não desiste de nós,  que não se cansa de nos perdoar e nos 
torna capazes de também perdoar aos outros.

6. A celebração da Eucaristia, vértice da abertura do 
Ano Jubilar: nela celebramos a presença real de Cristo res-
suscitado com todo o seu infinito amor misericordioso ofe-
recido por nós e oferecido a nós hoje em comunhão como 
alimento para o caminho.

7. A visita à Mãe da Misericórdia para aprender dela 
a abrir o nosso coração e a viver, testemunhar e cantar o 
Magnificat de louvor e gratidão ao amor misericordioso 
que faz maravilhas. 

8. Finalmente, o momento da saída: não basta atra-
vessar a porta santa, entrar no lugar sagrado, cumprir to-
dos os ritos e deixar-se tocar pela graça divina, É preciso 
prestar atenção à saída lembrando-nos que recebemos um 
dom e uma missão: “sede misericordiosos como o vosso 
Pai celeste”. Como diz o Papa Francisco: “Não se pode 
compreender um verdadeiro cristão que não seja miseri-
cordioso, como não se pode compreender Deus sem mi-
sericórdia”.

O amor misericordioso dos cristãos deve pois estar no 
mesmo cumprimento de onda de Deus Pai: deve levar à 
prática das obras de misericórdia na vida de cada dia aju-
dando os irmãos em necessidade material, social ou espi-
ritual; deve promover uma cultura de misericórdia na con-
vivência social, construindo pontes de encontro, de acolhi-
mento, de diálogo e inclusão entre as pessoas e os povos. 

Maria, Mãe de ternura e de misericórdia, nos acompa-
nhe e nos ajude a deixar que a misericórdia habite o nosso 

coração, se torne nosso estilo de vida e testemunho con-
creto para tornar o nosso mundo mais humano e fraterno.

Abertura do Ano Santo da Misericórdia
Catedral de Leiria, 13 de dezembro de 2015.
† António Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Homilia da Missa de Natal 2015
Onde há misericórdia, há esperança 

Refª. CE2015B-012

O célebre compositor austríaco do século XIX, Anton 
Brukner, foi o organista numa celebração da missa da noite 
de Natal, na catedral de Viena. No final da celebração toda 
a gente saiu e o sacristão fechou as portas da catedral. No 
dia seguinte abriu-as para a missa das sete da manhã. Qual 
não foi o seu espanto ao encontrar o célebre músico ajoe-
lhado junto ao presépio. Aproximando-se dele exclamou: 
“Ainda aqui a esta hora, maestro?”. “Sim, porque me tinha 
esquecido que Ele tinha incarnado”. Também a nós pode 
acontecer o mesmo: esquecer o protagonista principal da 
festa, esquecer que o Natal é antes de mais a santa festivi-
dade do Deus que se faz Dom.

O Natal de Jesus convida-nos pois, tal como aos pasto-
res peregrinos de Belém, a contemplar o admirável misté-
rio da Incarnação que hoje representamos na simbólica do 
presépio. Por sua vez, o Ano Santo da Misericórdia é um 
motivo para vivermos o Natal na perspetiva da revelação 
da ternura e da misericórdia do Pai. 

A manifestação da Ternura 
e do Amor misericordioso de Deus
Paremos um pouco em meditação junto ao presépio, 

contemplando no menino Jesus o Filho de Deus. Nele é a 
ternura de Deus que nos fala; nele contemplamos a mise-
ricórdia divina que assume rosto humano.  Na contempla-
ção da ternura do menino, juntamente com Maria sua mãe, 
descobrimos que a nossa vida  é visitada e habitada por um 
mistério de amor que excede toda a nossa imaginação, todas 
as nossas previsões, pretensões e expectativas: a presença de 
Deus próximo na nossa carne humana, Deus misericordioso, 
Deus de bondade e de ternura que nos olha com os olhos 
cheios de afeto, que aceita os nossos limites e a nossa misé-
ria, Deus enamorado da nossa pequenez. Eis como S. Pedro 
Crisólogo no-lo diz de modo sintético, belo e comovente:

“Ao ver o mundo oprimido pelo temor, Deus procura 
continuamente chamá-lo com amor: convida-o com a sua 
graça, atrai-o com a sua caridade, abraça-o com o seu afe-
to... A força do amor não mede as possibilidades, ignora os 
limites. O amor não desiste perante o impossível, não de-
sarma perante as dificuldades”. É assim o amor misericor-
dioso do nosso Deus. Mesmo quando nos afastamos, não 
deixa de nos amar, continua a estar próximo de nós com a 
sua disponibilidade a acolher-nos, a perdoar sempre, a re-
novar-nos com o seu amor! Verdadeiramente podemos di-
zer com S. Paulo na segunda leitura: “Apareceu a graça de 
Deus que traz a salvação a todos os homens”. “Que maior 
graça de Deus podia brilhar sobre nós?” (Santo Agostinho)

Interroguemo-nos: Como acolhemos a misericórdia e 
a ternura de Deus? Deixo-me alcançar e abraçar por Ele? 
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Permito-lhe que me queira bem, que toque o meu coração 
com a sua bondade humilde como tocou o coração de Ma-
ria? 

Maria, Mãe de ternura e de misericórdia
“Na sua encarnação, o Filho de Deus convidou-nos à 

revolução da ternura”, lembra-nos o Papa Francisco apre-
sentando o exemplo de Maria como “aquela que sabe 
transformar um curral de animais na casa de Jesus, com 
uns pobres paninhos e uma montanha de ternura... Sem-
pre que olhamos para Maria voltamos a acreditar na for-
ça revolucionária da ternura e do afeto. Nela vemos que a 
humildade e a ternura não são virtudes dos fracos mas dos 
fortes, que não precisam de maltratar os outros para se sen-
tir importantes”. Com Maria aprendemos como a ternura e 
a misericórdia são capazes de fazer maravilhas com pouca 
coisa, com pequenos gestos e atitudes.

Em todo o Natal está sempre presente a Mãe para nos 
ajudar a reforçar os laços da ternura e do afeto que nos 
devem unir a todos como filhos e irmãos. Que “a doçura 
do seu olhar nos acompanhe para podermos redescobrir a 
alegria da ternura de Deus” e enternecer o nosso olhar para 
os outros. 

Felizes os misericordiosos 
É preciso que os filhos de Deus tornem visível aos 

homens de hoje a ternura de Deus e a sua misericórdia 
por toda a criatura, mas particularmente pelos pobres, 
pelos mais frágeis, os sós, os mais desprotegidos, todos os 
necessitados. 

A linguagem da misericórdia e da ternura é feita de 
atitudes, de gestos e ações concretas, capazes de criar 
relações calorosas de presença, de proximidade física e 
proximidade do coração, de cuidado do próximo ferido, 
de partilha das alegrias e dores, de consolação dos tristes 
e aflitos, de perdão entre os desavindos, de fraternidade e 
solidariedade. Estas relações fazem parte da ecologia da 
vida humana saudável e feliz, que leva o Papa Francisco 
a afirmar: “deste modo, qualquer lugar deixa de ser um 
inferno e torna-se um ambiente de vida digna”. Onde há 
misericórdia, há esperança. Não há Natal cristão sem esta 
marca!

Temos a coragem de acolher com ternura e misericórdia 
as situações difíceis e os problemas de quem está a nosso 
lado? Sou capaz de partilhar? Dou espaço ao perdão num 
mundo de rancor, de amargura e de vingança?

Não tenhamos medo da ternura e da misericórdia! “Fe-
lizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia”! 
Abramos o nosso coração ao Deus-menino e supliquemos: 
“Senhor, ajuda-me a ser como Tu; dá-me a graça da ternu-
ra mesmo nas circunstâncias mais duras da vida; dá-me a 
graça da proximidade a toda a pessoa necessitada; a graça 
da mansidão e da paz em todo e qualquer conflito, divisão 
ou tensão”.

Santo Natal de ternura, de alegria e de paz e Novo Ano 
abençoado para todos vós, para as vossas famílias e para 
todos os diocesanos.

Catedral de Leiria
Missa de Natal, 25 de dezembro de 2015.
† António Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

Homilia de Final do Ano
Família, Misericórdia 
e Centenário das Aparições

Refª: CE2015B-013
No final do ano civil encontramo-nos todos, mais uma 

vez, aqui reunidos em ação de graças a Deus, Senhor do tem-
po e da história. Queremos agradecer-Lhe todos os benefí-
cios concedidos a cada um de nós, às nossas famílias, à Igreja 
e à humanidade; pedir-Lhe perdão pelas nossas infidelidades 
e invocar a sua misericórdia sobre o nosso mundo dilacerado 
por tantas formas monstruosas de violência e de guerra a fim 
de que os homens tenham vida verdadeira e justa.

Neste contexto desejaria evocar, apenas e brevemente, 
três momentos de maior importância para a nossa Igreja 
diocesana e para a Igreja universal.

1. Antes de mais apraz-me lembrar a conclusão do 
biénio dedicado à pastoral familiar, sob o lema “A beleza 
e a alegria de viver em família”, que encerrou com a grande 
Festa das Famílias. Este biénio coincidiu providencialmen-
te com as duas sessões do sínodo dos bispos dedicadas ao 
mesmo tema e despertou grande interesse. A nossa refle-
xão centrou-se na descoberta da beleza do matrimónio e 
da família à luz do Evangelho, da grandeza desta realidade 
humana tão simples e tão rica, feita de alegrias e de espe-
ranças, de fadigas e de sofrimentos como toda a vida, mas 
indispensável para a vida de cada pessoa e da sociedade, 
para o futuro da humanidade. De facto, a família lança as 
sementes de tudo. Todavia precisa do apoio da Igreja e da 
sociedade para realizar a sua vocação e missão.

A Igreja é chamada a implementar, nas condições 
atuais, uma pastoral familiar inteligente, corajosa e cheia 
de misericórdia, uma pastoral de acompanhamento, de 
discernimento e de integração eclesial. Por sua vez, a so-
ciedade e o Estado devem honrar a família, que surge do 
matrimónio entre homem e mulher, com o respeito e o re-
conhecimento efetivo da sua missão social e dos seus di-
reitos, sem a desprezar nem maltratar quando, com a maior 
leviandade, se tratam os problemas fundamentais que to-
cam a família. “É infeliz uma sociedade que não honra 
a instituição familiar; em pouco tempo tornar-se-á um 
conjunto de indivíduos desenraizados e anónimos” (Paulo 
VI), individualistas e indiferentes. A sociedade precisa de 
uma grande dose de espírito familiar para a sua coesão.

Não percamos a confiança nas famílias, exorta o Papa 
Francisco. Aquelas que vivem a alegria da fé, são fermento 
e bênção para a sociedade.

2. A nível da Igreja universal salientamos a proclama-
ção do Ano Santo da Misericórdia pelo Papa Francisco. 
É um evento profético porque corresponde às necessidades 
mais urgentes do nosso tempo, da renovação da Igreja e do 
mundo. Nós vivemos num mundo ferido, cheio de feridas 
na vida pessoal, familiar e social, e, ao mesmo tempo, cínico 
em virtude da globalização da indiferença (insensível ao so-
frimento do outro), do individualismo mais radical (que me 
importam os outros?) e da cultura do descartável (do que é 
peso, incómodo ou não dá proveito). Um mundo assim tem 
necessidade de uma cura de misericórdia: da misericórdia 
de Deus sempre pronto a acolher-nos, a perdoar-nos, a curar 
as feridas, a levantar-nos das quedas, a oferecer-nos a graça 
da conversão; e também é preciso uma vida de misericórdia 
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aberta às necessidades dos outros. De contrário, torna-se um 
mundo árido, inóspito, inumano, violento. A própria Igreja 
vive da misericórdia e é chamada a deixar-se transformar 
por ela para ser oásis de misericórdia.

Deus pede-nos confiança na sua graça mais forte que o 
nosso pecado e a nossa fraqueza; não lhe agrada o pelagia-
nismo de quem pensa que se salva só com as suas forças. 
Não tenhamos medo de dar a nossa confiança a Deus!

Pede-nos a prática da misericórdia nas feridas da nossa 
carne; não lhe agrada o gnosticismo de uma fé desencarna-
da, reduzida a mera consolação espiritual.

Pede-nos a ternura do acolhimento e acompanhamento 
dos feridos e pecadores; não lhe agrada a rigidez da lei dura 
nem a dureza do coração.

Pede-nos a compaixão com quem sofre; não lhe agra-
da a indiferença cega e surda perante o sofrimento. Nesta 
linha, o Santo Padre propõe o tema da Jornada mundial 
da Paz: “Vence a indiferença e conquista a paz”, porque 
a indiferença mata a paz nos corações e nas relações entre 
as pessoas e os povos. O escritor Elie Wiesel, perante a 
indiferença face ao extermínio dos judeus nos campos de 
concentração, escreveu: “O oposto do amor não é o ódio, 
mas a indiferença”. Hoje, a globalização da indiferença é 
uma ameaça para a família humana.

3. Por fim gostaria de aludir ao Ano Jubilar Centenário 
das Aparições que se aproxima. Na visita dos bispos portu-
gueses ad limina, o Papa Francisco expressou mais uma vez 
a sua grande vontade de estar presente em Fátima, a 12 e 13 
de maio de 2017. É para nós motivo de júbilo, mas também 
apelo à responsabilidade da nossa preparação para tal even-
to. Para este efeito escrevi uma carta pastoral sobre “Maria, 
Mãe de Ternura e de Misericórdia” a fim de iluminar o per-
curso pastoral da diocese nos próximos dois anos. No primei-
ro ano procuramos contemplar Maria na história da salvação 
e do povo de Deus sob o lema “Feliz de ti que acreditaste”; 
no segundo ano aprofundamos a atualidade da mensagem 
de Fátima sob o lema “O meu Coração Imaculado conduzir-
vos-á até Deus”. Tenho esperança de que o Centenário das 
Aparições seja um verdadeiro acontecimento de graça e de 
renovação espiritual para o nosso povo cristão. A visita da 
Imagem Peregrina, que tem suscitado tão grande entusias-
mo, é já um contributo para essa desejada renovação.

 “Feliz de ti que acreditaste”! Maria acreditou e por isso 
é feliz, ditosa, bem-aventurada. Peçamos à Mãe de Deus que 
nos obtenha o dom de uma fé amadurecida: que esta fé se 
assemelhe na medida do possível à sua, uma fé límpida, ge-
nuína, humilde e ao mesmo tempo confiante, corajosa, cheia 
de esperança e de entusiasmo, uma fé orientada para coope-
rar alegremente com a vontade divina, na certeza absoluta de 
que Deus só deseja amor e vida, sempre e para todos.

No final do ano, sentimos a necessidade de invocar de 
modo especial a intercessão materna de Maria Santíssima. A 
Ela, que é a Mãe da Misericórdia encarnada, confiamos so-
bretudo as situações dramáticas do mundo em que somente 
a graça do Senhor pode trazer a paz, o conforto e a justiça.

Feliz Ano Novo a todos vós e às vossas famílias com as 
bênçãos da misericórdia do Senhor!

Santuário de Fátima
31 de dezembro de 2015.
† António Marto,
Bispo de Leiria-Fátima

VÁRIA

Obituário
Faleceu o padre Júlio Domingos Vieira

Faleceu no dia 6 de junho, o Rev.º P. Júlio Domingos 
Vieira, com a idade de 90 anos. O funeral foi na segunda-
feira, dia 8, às 11h00, na igreja paroquial de Santa Catarina 
da Serra, de onde era natural.

O P. Júlio Vieira fez a sua formação no Seminário de 
Leiria e foi ordenado presbítero em 1949. Começou a exer-
cer o ministério sacerdotal como coadjutor de Espite e no 
ano seguinte, em 1950, foi nomeado Pároco das Pedreiras. 
Nesse tempo foi também assistente diocesano de alguns 
movimentos da Acção Católica. Neste período assumiu 
durante dois anos ainda a paroquialidade de Calvaria. 
De 1972 a 1998 foi pároco da Maceira, tendo exercidos 
em dois mandatos as funções de Vigário da Vara daquela 
vigararia.

Em 1998, por motivos de saúde foi dispensado de todos 
os serviços e passou a residir na Casa Diocesana do Clero, 
em Fátima, até ao dia do seu falecimento.

Dando graças pelo dom que este sacerdote foi para a 
Igreja, pedimos a Deus que acolha este irmão na comunhão 
do Seu amor eterno.

P. Vítor Coutinho, 
Chefe de Gabinete do Bispo Diocesano

Clero e vida consagrada em 2015
A 31 de dezembro de 2015 estavam incardinados na 

Diocese de Leiria-Fátima, para além do Bispo diocesano: 
1 bispo emérito, 91 presbíteros (87 residiam na diocese, 2 
noutras dioceses do País e 2 no estrangeiro) e 1 diácono. 
Na Diocese residia ainda: 1 bispo emérito de outra diocese, 
3 presbíteros de outras dioceses e 9 religiosos que pres-
tavam serviço pastoral com nomeação canónica do Bispo 
diocesano.

Nas 80 comunidades de vida religiosa presentes na 
Diocese, residiam 655 religiosas professas, 64 sacerdotes 
religiosos e 13 religiosos professos não sacerdotes. Duran-
te o ano de 2015, faleceu o P. Júlio Domingos Vieira.


