CartórioNotarialde Algés
de Margarita
Palma

CERTIFICA
UM- Quea fotocopiaapensaa estacertidãoestáconformeo original.
DOIS- Que foi extraídada escrituraexaradanesteCartório,na data de hoje, de
folhascentoe vintee um a folhascentoe trintae quatro,do Livrode Notaspara
Escrituras
DiversasnúmeroDEZ.
TRÊS- Que ocupa catorzetottta
m
quetêm apostoo SeloBrancoem uso nesteCartório.
rubricadas
Algés, 20 de Fevereirode 2009
O/A Adjunto(a)

(no uso da autorizaçãoconferidanos termosdo
artigo 8odo Decreto-Lei 2612004de 04.02)
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coNsTrrurçÃoDEASSOCTAçÃO
No dia vinte de Fevereirode dois mil e nove,no CartórioNotarialde
Margaritade Melo FernándezRodriguesPalma,sito no concelhode

{,

Oeiras,na Avenidados Bombeiros
Voluntários
de Algés,númerotríntae
uffi, loja direita, em Algés, perante mim, a respectivaNotária,
compareceram
comooutorgantes:
PRIMEIRO
FRANCTSGO
ANTONIOMARTINSGOMES BEIRÃO,casado,
naturalda freguesiade

ço,concelhode

a,

residenteno
concelhode
emítidoem

,
,portadordo Bilhetede ldentidadenúmer

2,

pelosSICem Lisboa.
99,

MARTAMARIACARDOSONUNESFRAZÃOGOMESBEIRÃO,
casada, natural da freguesiade

a,concelho de

a, residente com o anterior outorgante,portadora do Bilhete de
ldentidade número

9,pelos SIC em

9, emitido em

Lisboa.

SONIA CRISTINADANTAS DA COSTA,casada,naturalda
freguesiade

ra,concelhode

a,residentena
os,
em
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s,portadora
do Bilhetede ldentidade
númer

29,
emitidoem

pelosSICem Lisboa;
O4,
Os quais outorgam na qualidade de membros da direcção,
respectivamente,Presidente, Secretária e

Vice-Presidente,em

representação
da associação"A.P.L. -ASSOCIAçÃO PORTUGUESA

Jrt
k

DE DOENçAS DO LISOSOMA",com sede provisóriano Institutode
GenéticaMédica,na Praça Pedro Nunes,n.o74,na cidadedo Porto,
particular
N1PC503.484.601,
instituição
de solidariedade
socialcom os
pelainscriçãon.o15/97
estatutosregistados
de folhas129 versoa folhas
130versodo livron.o1das associações
de solidariedade
social,efectuado
pelosestatutos
e poderesqueverifiquei
em 3 de Maiode 1996,qualidade
da referida associação,através de certidões das escrituras de
constituição
e alteraçãode estatutoslavradasrespectivamente
em 15 de
Dezembrode 1994a folhassessentae umaversoa sessentae duas do
livro67-D e no dia 9 de Junhode 1995,de folhastrezeversoa catorze
versodo livro205-A,ambasdo PrimeiroCartórioda Secretaria
Notarialda
Póvoa de Varzim,que exibirame ainda pelas actas númerosdez da
reuniãoda Assembleia
Geralde oitode Marçode doismile oitoe número
onze da reuniãoda Assembleia
Geralde catoze de Dezembrode dois
mil e oito e respectiva
adendarectificativa
a esta acta,da mesmadata,
cujaspúblicasformasarquivo.
SEGUNDO
_MARIA

DA ASSUNçAOCARDOSODE BESSA,casada,natural

da freguesiade

ta,concelhode

na

s,em

portadora do Bilhete de ldentidade número

os,
residente
a,
emitido em

9 9p,e l o sS IC e m L i sboa;

MANUELJOAQUIMCORREIALOPES,solteiro,maior,naturalda
freguesiae concelhode

o,residentena
s,em

,
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portadordo Bilhete de ldentidadenúmero

61
, emitido em

U;Ë

pelosSICem Lisboa;
04,
Os quais outorgam na qualidade de membros da direcção,

4r-

respectivamente,Presidente e Tesoureiro,€ffi representaçãoda

.1t=L

associação"A.P.N -ASSOCIAçÃO PORTUGUESADE DOENTES
NEUROMUSCULARES",
comsedena Ruadas Cruzes,n.o580,
no Porto,
particular
NIPC502.887.206,
instituição
de solÍdariedade
social,qualidade
e poderesque verifiqueipelosestatutosda referidaassociação,
através
de certidãoda escriturade constituição
lavradaem 15 de Junhode 1992,
de folhas92 verso a folhas96, do livro44-D do PrimeiroCartórioda
SecretariaNotarialde Matosinhos,
e cópiacertificadaem 19 de Janeiro
de 2000,pela Direcção-Geral
da AcçãoSocial,dos estatutosregistados
pelainscrição
n.oí9/99,afolhas162versoe163,do livronúmeroum das
Instituições
com Finsde Saúde,efectuadoem vintee três de Abrilde mil
novecentose noventae sete, nos termos do n.o2 do artigo 13o do
Regulamento
aprovadopelaPortarian.o778183
de 23 de Julho,aplicável
por forçada portarian.o466/86de 25 de Agostoe copiacertificada
pela
Direcção-Geral
da Solidariedade
e SegurançaSocial, em 01 de Agosto
de 2001, da alteraçãodos estatutos,cujo registo foi lavrado pelo
averbamentonúmero dois de 30 de Março de dois mi!, à
o

E

inscrição

n.o19/99,
a folhas162 versoe 163,do livronúmeroum das Instituições

F
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com Finsde Saúde,que exibirame aindapelasactasnúmeroquarentae
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três da reuniãoda Assembleia
Geralde catorzede Dezembrode dois mil
e oito,e acta númeroquarentae quatroda reuniãoda AssembleiaGeral

K

de dezassetede Janeirode dois mil e nove, cujas públicasformas
arquivo.
TERCEIRO
MARIA LUISA GENTIL SOARES BRANCO,solteira,maior,
naturalda freguesiade

ra,concelhode

a,

residentena
x),em Lisboa,portadora
do Bilhetede ldentidade
número
8,emi ti do

2 0 0 4 , p e | o s S | G e m L is b o a ; -

CARLOSMANUELFIGUEIRARODRIGUES
PIRES,casado,
naturalda freguesiade

ra,concelhode

residentena
em
em

a,
o,

s,portadordo Bilhetede ldentidade
númer

2,emitido

pelosSICem Lisboa.
03,

Os quais outorgam na qualidade de membros da direcção,
respectivamente,Presidentee Tesoureiro,êffi representaçãoda
associação"RESPIRA-ASSOCIAçÃOPORTUGUESA
DE PESSOAS
coM DPOC E OUTRASDOENçASRESP|RATORIAS
CRÓNICAS",
com sedena Rua lvoneSilva,n.o6,60esquerdo,
edifícioARCIS,freguesia
de NossaSenhorade Fátima,concelhode Lisboa,NIPC 507.953.304,
instituiçãoparticularde solidariedade
social,qualidadee poderesque
veriÍìqueipelosestatutosda referidaassociação,
atravésde certidãoda
escriturade constituição
lavradaem 9 de Fevereiro
de 2007,de folhas21
a folhas23, do livro103-Bdo CartórioNotarialde Lisboada notáriaJúlia
Silva,registadosde acordocom o dispostono Regulamento
do Registo
das Instituições
Particulares
de Solidariedade
Socialdo Âmbitoda Acção
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Social do Sistemada SegurançaSocial,aprovadopela Portarian.o
13912007
de 29 de Janeiro,pela inscriçãon.o14107,
a folhas66 versoe
67 do livron.o2das Instituições
com Finsde Saúde,registoefectuadoem
27 de Fevereiro
de dois mil e sete,que exibirame aindapelasactas
númeroquatrobarradoismil e oito, da reuniãoda Assembleia
Geralde
trezede Novembrode dois mil e oito,e actanúmeroum barradois mil e
noveda reuniãoda Assembleia
Geralde dozede Fevereiro
de doismil e
nove, cujaspúblícas
formasarquivo.
QUARTO

MARTA HENRIQUESJACINTO,solteira,maior, naturalda
freguesia de

a,

a e concelho de

residente na

o, em

, portadorado Cartão de Cidadão número

2.emitido em

8,pelasentidadescompetentesda RepúblicaPortuguesa._

CARLA JOSE FRANCO DE BESSA TEIXEIRA,casada,
naturalda freguesiade

s,concelhode

na

a,residente
e,em

a,portadora
do Bilhetede ídentidade
númer

24,
emitidoem

pelosSICem Lisboa.
06,
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quais outorgam na qualidade de membros da direcção,

respectivamente,Presidente e Tesoureira,€ffi representaçãoda
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"ASSOC|AçÃO PSEUDOXANTOMAELÁST|CO PORTUGAL",com
sedena Rua Marquesda Silva,n.o59,segundoandaresquerdo,freguesia
qualidade
de S. Jorgede Arroios,concelhode Lisboa,NIPC508.424.674,

z
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e poderesque verifiqueipelosestatutosda referidaassociação,através

r#

u,

de certidãodo acto constitutivoe estatutoscelebradopor documento
particular
pelaConservatória
formalizado
do RegistoComercial
de Lisboa
em 29 de Janeirode dois mil e oito,que exibirame aindapela acta
númerodois da reuniãoda Assembleia
Geralde trintae um de Outubro
de doismile oito,cujapúblicaformaarquivo.
Verifiqueia identidadedos outorgantespela exibiçãodos referidos
documentos
de identificação.
PELOSOUTORGANTES
FOIDITO:
Que pela presenteescritura,as associaçõespor si representadas,
constituem uma associaçãodenominadaA.P.A.D.R. -ALIANçA
PORTUGUESA
DE ASSOCTAçOES
DAS DOENçASRARAS, N|PC
508.877.504,que se rege pelos seguintesestatutos:

CAPITULO
I

DENOMINAçÃO,
ÂtrletrOe AFrNS
Disposições
Gerais
ARTIGO1"
( Definição)

1- A "A.P.A.D.R.AliançaPortuguesa
de Associações
das DoençasRaras"
adiantedesignadapor Aliança,é uma instituiçãode âmbitonacional,

que se regepelospresentes
fins lucrativos,
estatutose pelalei geral,
a sua duração por tempo indeterminado,
íntegrandoAssociações
Doentesque visemdar apoioa pessoascom DoençasRaras.
2- Paraefeitosdos presentesEstatutos,
por doençarara,
entende-se
a patologiacomumaincidência
máximade um em cadadoismil cidadãos.
ARTIGO20
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(Objecto)
A Aliança tem como objecto a representaçãodas Associaçõessuas
associadas junto

das

Instituições e

ow

Administração Públicas,

prioritariamente,
nas áreas da Saúde, Reabilitaçãoe Integração,
SegurançaSociale Educação,tendoem vista a sua participação
activa

'*&-

politicasparaas
comoparceirosocialno estabelecimento
das respectivas
junto de entidades
doenças raras, bem como a sua representação
queprossigam
terceiras,nacionais
ou internacionais,
idênticosobjectivos._
ARTIGO30

(Sede)
A Afiançaterá sede provisóriaem Passeiodas Garças,Lote 4.37.01,bloco

28, 4oB,1990-395,
freguesiade Moscavide,
concelhode Loures.
CAPITULO
II
(DosAssociados)
ART]GO40
(Tiposde associados)

Os associados podem ser Efectivos, Fundadores, Honorários
Beneméritos.
ARTIGO50

(AssociadosEfectivos)
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1- Para efeitos dos presentesEstatutosentende-sepor associados
efectivosas Associaçõesde Doentes,sem fins lucrativos,cujo objecto
socialsejao apoioe a defesadas pessoasatingidaspor uma DoençaRara
que se proponhamcolaborar
e das suasfamílias,legalmente
constituídas,

na rcalizaçãodos fins da Aliançaobrigando-se
ao pagamentoda jóia e
quotamensalnosmontantes
fixadospelaAssembleia
Geral.
2- A admissãode associadosdependeráde propostada Associação
aderentee da sua aprovaçãopela Direcçãoa ratiÍicarpela Assembleia
Geralna primeiraassembleia
a quehouverlugarapósa aprovação
3- Serão também consideradascomo fundadorasda Aliança,
que participaram
associações
no actoconstitutivo
e assinemum
dos Estatutos,
no prczomáximode um ano,
ARTIGO6"
(Associados
Beneméritos
e Honorários
)_
1- Para efeitosdos presentesEstatutosentende-sepor:

que, atravésde servrços
a) Associadosbeneméritos,
as associações
paraa rea
donativos,dêemcontribuições
especialmente
relevantes
dos fins da instituição,como tal reconhecidapela
Geral.
que prestemapoio à Aliança
b) Associadoshonorários,
as associações,
nas variadasvertentese de forma relevante,como tal reconhecida
Assembleia
GeralARTIGO70

(Provade qualidade
de associado)
prova-sepelainscriçãono livrorespectivo
A qualidadede associado,
possuirá.
a Aliançaobrigatoriamente
ARTIGO80

efectivos)
_(Direitos dos associados
1- São direitosdos associados:
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a) Participar
nasreuniõesda Assembleia
Geral;
b) Elegere ser eleito,na pessoados respectivos
representantes
paraos órgãossociais;
c) Requerera convocaçãoda Assembleia-geral
eÍraordinária nos termos

do dos presentes
estatutos;
d) Examinar
os livros,relatórios,
contase demaisdocumentos,
desdequeo
requeirampor escritocom a antecedência
mínimade 30 (trinta)dias e se
verifiqueum interessepessoal,directoe legítimo.
e) Participarnas actividades
da Aliança.

2- Os Associadosefectivossó poderãoexerceros direitosreferidosno
quotas.
númeroanteriorse tiveremem dia as respectivas
ARTIGO90
dos associadosefectivos)_

a) Pagar pontualmenteas suas quotas tratando-sede associados
efectivos,
incluindo
os fundadores;
b) Comparecer
às reuniões
da Assembleia
Geral;
c) Observaras disposições
estatutárias
e regulamentos
e as deliberações
dos corpossociais;
d) Desempenharcom zelo, dedicação e eficiência os cargos para que
.ú
É

foram eleitos.
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e) Colaborarnas acçõesque a Aliançarealizecom o fim de promoveros
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estatutários.
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ARTIGO1OO

(Desvinculação)

pr,

os associadospodemlivremente
desvincular-se
da Aliança,sem prejuízo
da sua responsabilidade
por todasas prestaçõesrelativasao tempoem
queforammembrosda mesma,desdeque declaremtal intençãocom,pelo
menos,sessentadías de antecedência
sobre a data em que desejam
prescindirda sua qualidadede associadoe não beneficiando
de todase
quaisquerregaliasusufruídas
a partirda aprovação
da sua saída.
ARTIGO110

daquaridade
deassociado)
#:::"
a) Todo o associado efectivo que deixar de pagar, durante dois
seguidos,a quotaa que se encontraobrigado.
b) No caso previstona alínea anteriorconsidera-seeliminadoo sócio
tendo sido notificadopela Direcçãopara efectuaro pagamentodas

em atraso,o nãofaçano p'azode 60 (sessenta)
dias.
c) Todo o associadoque infrinjagravee reiteradamente
as
destesestatutosou de regulamentos
internos,
ou que,pelasua conduta,
torneindignode pertencer
à Aliança.
ARTIGO120
íSanções)_

1- os sócios que violaremos deveresestaberecidos
no artigo d
primeiro,
ficamsujeitosàs seguintes
sanções:
a) Repreensão.
b) Suspensão
de direítosatétrezentos
e sessentadias.
c) Demissão.
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2- São demitidosos sóciosque por actosdolosostenhamprejudica

Aliança.

n

3- As sançõesprevistasnas alíneasa) e b) do no1são da competência
da
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4- A demissãoé sançãoda exclusivacompetência
da AssembleiaGeral,I

I

sob propostada Direcção.
5- A aplicaçãodas sançõesprevistasnas alíneasb) e c) do no1 só se

I

efectivarámedianteaudiência
do associado.
6- A suspensão
de direitosnãodesobrigaao pagamento
da quota

I

l

-l

Efeitosda perdada qualidade
de associado)_
I
queporqualquer
O associado
formadeixarde pertencer
à Aliançanãotem
I
I
que tenha pago e ou os donativosque
direitoa reaveras quotizações

I

por todasas prestaçOesl
tenhafeito,sem prejuízoda sua responsabilidade
relativasao tempoem quefoi membroda Aliança

-Orgãos

daAssociação

I

-I
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Disposições
Gerais
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a)A Assembleia Geral:
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b)ADirecção;
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c)OConselho
Fiscal;

I

I
I

d) O ConselhoCientífico
e Técnico.
ARTIGO150

(Exercício
de cargosnosórgãosda associação).
o exercíciode qualquercargonos órgãosda associaçãoé gratuito,
podejustificaro pagamento
de despesasdelederivadas.
ARTIGO16"
(Duraçãodos mandatos)
1- A duraçãodo mandatodos órgãosda associaçãoé de 3 (três)anos,
devendoproceder-se
à sua eleiçãono mêsde Dezembrodo últimoano d
cadatriénio.
2- O mandato inicia-secom a tomada de posse peranteo Presidente
Mesa da Assembleia-geralou seu substituto,o que deveráter lugar
primeiraquinzenacivilimediataao das eleições.

3- Quandoa eleiçãotenhasidoefectuada
extraordinariamente
forado
de Dezembro,a possepoderáter lugardentrodo prazoestabelecido
númerodois, ou no prazode 30 (trinta)dias após a eleição,mas
caso e para efeitosdo númeroum, o mandatoconsidera-se
iniciado
prÍmeiraquinzenado anocivilem que se realizoua eleição.
4- Quandoas eleiçõesnão sejamrealizadas
atempadamente
conside
prorrogado
o mandatoem cursoatéà possedos novoscorposgerentes._
5- A duraçãodo exercíciodo mandatodos elementosdos corpos
não sofre qualquer alteraçãocom eventual substituição,dentro
respectiva
Associação,
resultante
de eleiçõesnelaefectuadas.
ARTIGO170

de lugaresnosórgãossociais)_
_(Vacatura
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de membrcs
deda órgãosocialsernqrc a rnabrbestelaent
1- Emcasode\racafuna
dessesh4aresÉr€Èá porm@@, serdoaprowdc ent
curusir,
o preenchimenb
porpopodadorespedivo
Assernbleiageral,
oÍgao.
2-Erncasodevacafura
da rnaiyb dc membrcsde cadaógão social,de\,erãorlc/rizarrpara o preendtinenbdas wgns veriHas rns res@ilm
se eleitpesintercalares,

órgãossociab,rp píËtzD
máximo
desessenta
diase a pGSedercraterlt4arrre quinze
dlassegulrbsà eleifo.

3 - O tennodo mardabdos membmelelbsrns cordkfes dos numem anteÍbÍes
coinciJiÉ
como dosmembros
inkiahefieeìdbs.
ARTIGOl BO
(Limitesao exercíciode cargosnos órgãos)_

1- Os membros dos órgãos da associaçãosó podem ser eleitos
para dois mandatos para qualquer órgão da
consecutivamente
que
associação,
salvose a Assembleia-geral
reconhecer
expressamente
é impossível
ou inconveniente
a suasubstituição.
2- Não é permitidoaos membros dos órgãos sociais o desempenho

simultâneo
de maisde um cargo.
3- O dispostonos númerosanteriores
aplica-seaos membrosda mesada
Assemb|eia-gera|,daDirecçãoedoConse|hoFiscal.ARTIGO190

(Funcionamento
da Direcçãoe do ConselhoFiscal)_
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pelosrespectivos
1- A Direcçãoe o ConselhoFiscalsão convocados
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e só podemdeliberarcom a presençada maioriados seus
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2- As deliberaçõessão tomadaspor maioriados votos dos titulares
presentes,tendo o presidente,além do seu voto, direito a voto
desempate.
ARTIGO20"
_(Responsabilidade

dos membrosdosórgãosda associação)_

1- Os membrosdos corpossociaissão responsáveis
civile crimi
pelasfaltasou irregularidades
no exercício
do mandato.
2- Alémdos motivosprevistos
na lei,os membrosdos corpossociaisficam
exonerados
de responsabilidade
se:
a)- não tiveremtomado parte na respectivaresoluçãoe a reprovarem
declaraçãona acta de sessãoimediataem que se encontrempresentes;_
b)- Tiverem votado contra essa resoluçãoe o fizerem consignarna

respectiva.
ARTIGO21O

(lmpedimento)
1- Os membrosdos corpossociaisnão poderãovotar em assuntos
directamentelhe digam respeitoou nos quais sejam interessadoso
respectivos
cônjuges,ascendentes,
descendentes
e equiparados.
2- Os membrosdos corpos sociais não podem contratardirecta o
indirectamente
com a Aliança,salvo se do contratoresultarm
benefícioparaa Aliança
3- Os fundamentosdas deliberaçõessobre os contratosreferidos
númeroanteriordeverãoconstardas actas das reuniõesdo
orgãosocial.
ARTIGO22O
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-(RepresentaçãodasinstituiçõesassociadaS)pelas
As Associaçõesfiliadasserão representadas
na Assembleia-geral
pessoasa quem, legal ou estatutariamente,
couberemessas funções,
devendo as mesmasser portadorasde documentocomprovativodos

NK

poderesde representação.
respectivos
ARTIGO23O

(Votação
por outrosassociadosnas
1- Os associadospodemfazer-serepresentar
reuniõesda Assembleia-geral
impossibilidade
de
em casode comprovada
comparência
à reunião,mediantecartadirigidaao presidente
da Mesa,
com a assinaturadevidamentereconhecidamas, cada associado,não
poderárepresentar
maisde 1 (um)associado.
ARTIGO24O
(Actas)

Das reuniões dos órgãos serão sempre lavradasactas que serão
obrigatoriamente
assinadaspelos membros presentesou, quando
respeitama reuniãoda AssembteiaGeral,pelosmembrosda respectiva
Mesa.
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1- A Assembleia-Geralé constituídapor todos os associadosadmitidoshá,
pelo menos 6 (seis)meses,que tenham as suas quotasem dia e não se

encontremsuspensos.

2- A Assembleia-geral
é dirigidapela respectiva
Mesaque se compõed
um primeirosecretário
e um segundosecretário.
um presidente,
3- Na falta ou impedimentode qualquerdos membrosda Mesa
Assembleia-geral,
competiráa esta elegeros respectivos
substitutos
presentes
entreos associados
os quaiscessarãoas suasfunçõesno
da reunião.
ARTIGO260

(Competência
da mesa
Competeà Mesa da Assembleia
Geraldirigir,orientar,e
representá-la
e designadamente.
trabalhosda assembleia,

a)- Decidirsobre os protestose reclamaçõesrespeitantesaos
efeitorais,
semprejuízode recursonostermoslegais.
b)- Conferirposseaosmembrosdosórgãoseleitos.
ARTIGO27"
(Competênciada Assembleia)_

Compete à Assembleia-geral
deliberarsobre todas as matérias
compreendidas
nas atribuições
legaisou estatutárías
dos outrosorgãos
necessariamente:
a)- Definiras linhasfundamentais
de actuaçãoda Aliança;
b)- Elegere destituir,porvotaçãosecreta,os membrosda respectiva
dos membrosdos órgãosexecutivos
e a totalidade
e de físcalização;_
c)- Atribuira qualidade
de associadoHonorário
ou Benemérito;
d)- Ratificara cooptaçãode membrosdos órgãossociaisnos termos
no1 do arlo 17o:
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e)- Apreciare votaranualmente
o orçamento
e o programa
de acçãoparao
exercícioseguinte,bemcomo,o relatório
e contas._
f)- Deliberarsobrea aquisiçãoonerosae a alienação,
a qualquertítulo,de
bens imóveise de outrosbens patrimoniais
de rendimentoou de valor
históricoou artístico:
g)- Deliberarsobrea alteraçãodos estatutose sobrea extinção,
fusãoda Aliança;
h)- Deliberarsobre a aceitaçãode integraçãode uma
respectívos
bens;
i)- Autorizara Aliançaa demandaros membrosdos corpossociais
actospraticados
no exercício
das suasfunções;
j)- Aprovara adesãoa confederações
e a quaisqueroutrasinstituições
de
âmbitonacional
ou internacional:
l)- Aprovaro valor da quotizaçãoe da jóia.

m)- Ratificara admissãode novosassociados,
bemcomodeliberarsobrea
demissãodos associados,
sob propostada Direcção.
ARTIGO28"
(Reunião
de Assembleia)
1- A Assembleia
Geralreuniráem sessõesordinárias
e extraordinárias.
2- A Assembleia
Geralreuniráordinariamente:
(ú
E

a) No finalde cadamandato,duranteo mês de Dezembro,para a eleição
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b) Até trinta e um de Marçode cada ano para discussãoe votação do
relatórioe contasda gerênciado ano anterior,bem como,do parecer do
conselhofiscal.

*yL

c) Até quinzede Novembrode cadaano, para apreciaçãoe votação
orçamento
e programa
de acçãoparao ano seguinte.
ARTIGO29O

(Convocação
da assembleia
1-AAssembleia
Geralé convocada,
com pelomenos15 (quinze)dias d
antecedênciapor meio de aviso postal,expedidopara cada um
associados;no aviso indicar-se-á
o dia, hora e local da reuniãoe
respectivaordem do dia.

2-A assembleiaserá ainda convocadasempreque a convocação
por um conjuntode associados
requerida,
não inferiorà quintaparteda su
totalidade.
ARTIGO3OO
(Funcionamento
da assembleia)

1- A Assembleia
Geralreuniráem primeiraconvocação
se estiver
mais de metade dos associadoscom direito a voto, ou uma hora d

comqualquer
númerode presentes.
que seja convocadaa requerimen
2- A AssembleiaGeralextraordinária
dos associadossó poderáreunirse estiverempresentestrês quartos
requerentes.
ARTIGO31O

(Deliberações)
1- Salvoo dispostono númeroseguinte,as deliberações
da Assembleia
geral são tomadas por maioria simples dos votos dos
presentes.
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2- As deliberações
sobreas matérias
constantes
das alíneasf),h),i)e j) do
arto27o,só serãoválidasse obtiverem
o votofavorávelde pelomenos,dois
terçosdosvotosexpressos.
previstana alíneag) do
3- As deliberações
sobrealterações
dos estatutos,
arlo27o,exigemo votofavorávelde trêsquartosdo númerode associados
presentes;sendoexigidoo voto favorávelde três quartosdo numerode
todos os associadospara as deliberaçõessobre a dissoluçãoou
prorrogação
da Aliança.
4- A dissoluçãonão terá lugar,se pelomenos,um númerode associados
igualao dobrodos membrosdos corposgerentesse declarardispostoa
assegurar
a permanência
da Aliança,qualquerque sejao númerode votos
contra.
5- A deliberação
da Assembleia
Geralsobreo exercíciodo direitode acção
civilou penal,contraos membrosdoscorposgerentespodeser tomadana
sessão convocadapara apreciaçãodo balançorelatórioe contas de
exercício.
ARTIGO32"
(lmpugnação
dasdeliberações)
Sãoanuláveisas deliberações
tomadassobrematériaestranhaà ordemdo
dia, salvose estiverempresentesou representados
na reuniãotodos os
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associadosno plenogozo dos seusdireitossociaise todos concordarem
como aditamento.
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ARTIGO33"

por cincomembrosdos quaisum
1- A Direcçãoda Aliançaé constituída
presidente,
um vice-presidente,
um secretário,
umtesoureiro
e um vogal._
2- Haverá,simultaneamente,
dois suplentesque se tornarãoefectivosà
medidaquese deremvagase pelaordemem quetiveremsidoeleitos._
3 No casode vacaturado cargode presidente,
seráo mesmopreenchido
pelovice-presidente
porum suplente.
e estesubstituído
4- Os suplentespoderãoassistiràs reuniõesda Direcção,mas sem direito
a voto.
ARTIGO34O
(Competênciada Direcção)

Competeà Direcçãogerir a Associaçãoe representá-la,
designadamente:

a) Garantlra efectlvação
dos dlreltosdos beneficiários;_
b) Elaboraranualmente
e submeterao parecerdo órgãode fiscalização
relatórioe contasda gerência,bem como,o orçamentoe programad
acçãoparao anoseguinte;
c) Assegurara organização
e o funcionamento
dos serviços,bem como
escrituração
dos livros,nostermosda lei;
d) Organizar
o quadrodo pessoal,contratar
e geriro pessoalda Aliança;
e) Representar
a Aliançaemjuízoou foradele;
f) Zelar pelo cumprimento
da lei, dos estatutose das deliberações
do
órgãosda associação;
ARTIGO35"
da Direcção)
_(Competênciado Presidente
Competeao presídente
da Direcção:
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a) Superintender
na administração
da Aliançaorientando
e fiscalizando
respectivos
serviços;
b) Convocare presidiràs reuniõesda Direcção,dirigindoos respectivo
trabalhos:
c) Representar
a assocíação
forados casosprevistos
no Artigo41\_
d) Assinare rubricaros termosde aberturae encerramento
no livro de
actasda Direcção;
e) Despachar
os assuntosnormaisde expediente
e outrosque careçamde
soluçãourgente,sujeitand
o estes últimosà confirmação
da Direcçãona
primeirareuniãoseguinte.
ARTIGO360

(Competênciado Vice-Presidente)
Competeao vice-presidente
coadjuvaro presidente
no exercíciodas
atribuições
e substituí-lo
nassuasausências
e impedimentos.
ARTIGO37"
(Competênciado Secretário)

Competeao secretário:
a) Lavraras actasdas reuniõesda Direcçãoe superintender
nos
de expedien
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniõesda Direcção
E

organizandoosproceSSosdosassuntostratadoS;-
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c) Superintender
nosserviçosde secretaria.
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(Competênciado Tesoureiro)
Competeao tesoureiro:

a) Recebere guardaros valoresda Aliança;
b) Promovera escrituração
de todosos livrosde receitae de despesa;_
c) Assinar as autorizaçõesde pagamentosas guias de receitas
conjuntamente
como presidente
d) Apresentar mensalmenteà Direcção o balanceteem que se
discriminarão
as receitase despesasdo mêsanterior;
e) Superintender
nosserviçosde contabilidade
e tesouraria.
ARTIGO39O

(Competência
do
Competeao vogal coadjuvaros restantesmembrosda Direcção
respectivas
atribuições
e exerceras funçõesque a Direcçãolhe atribuir._
ARTIGO4OO
(Reuniõesde Direcção)

por convocação
A Direcçãoreunirásempreque o julgarconveniente
presidente
pelomenosumavezcadatrêsmeses
e, obrigatoriamente,
A RT I G O 4 1 O

(Assinaturas)
1- Para obrigara Aliançasão necessáriase bastantesas assinatura
conjuntasde quaisquertrês membrosda Direcção,ou as a
conjuntasdo presidente
e do tesoureiro;
2- Nas operações
financeiras
são obrigatórias
as assinaturas
conjuntas
presidente
e do tesoureiro;
3- Nosactosde meroexpediente
bastaráa assinatura
de qualquermem
da Direcção.
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DO CONSELHO
FISCAL
RTIGO420

(Composição
do ConselhoFiscal)_
1- o conselho Fiscalé compostopor três membros,dos quais um
presidente
e doisvogais;
2- Haverásimultaneamente
igual númerode suplentesque SE
efectivosà medidaque se deremvagase pelaordemem quetiverems
eleítos;_
3- No casode vacaturado cargode presidente,
seráo mesmo
peloprimeirovogale estepor um suplente.
ARTIGO43O

(Competência
do ConselhoFiscal)_
competeao conselhoFiscarvigiarpelocumprimento
da leie dos
e designadamente;
a) Exercera fiscalização
sobrea escrituração
e documentos
da instituiçã
sempreque o julgueconveniente;
b) Assistirou fazer-serepresentar
por um dos seus membrosàs reuniões
do órgãoexecutivo,
semprequeo julgueconveniente;
c) Dar parecersobre o relatório,contase orçamentoe sobre todos
assuntosqueo órgãoexecutivosubmetaà suaapreciação;
o

È
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d) o conselhoFiscalpode solicitarà Direcçãoelementosque
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necessáriosao cumprimentodas suas atribuições,bem como propo
reuniões extraordináriaspara discussão, com aquele órgão, de
determinados
assuntoscujaimportância
o justifique.
ARTIGO44"

(Reuniões
do ConselhoFiscal)
O Conselho Fiscal reunirá sempre que o julgar conveniente,por
pelo menos,uma vez em
convocaçãodo presidentee obrigatoriamente,
cadatrimestre.

sEcçÃo
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DO CONSELHO
CIENTíFICO
CTÉCNICO
ARTIGO45O
(ConselhoCientíficoe Técnico)

por um mínimode novee um
e Técnicoé constituído
O ConselhoCientífico
máximode vinte e um membros,dos quais um presidente,uffi vicepresidente
e um secretário,
de entrea comunidade
médicae de
nomeados
outrosprofissionais
de saúde,científicae técnicade valor relevantesna
investigaçãoe tratamentode doençasraras.

1- O Presidentedo ConselhoCientíficoe Técnicoserá escolhido
Direcção,sendo os restantesmembrosnomeadospor acordo entre
Presidente
da Direcçãoe o Presidente
do ConselhoCientíficoe Técnico
poderãoacumularfunçõescomoutrosórgãosda Aliança.
ARTIGO460

(Competência
do Conselho
Científico
e Técnico)
O ConselhoCientíficoe Técnicotem funçõesconsultivasda Direcção
competindo-lhe,
ainda,o papelde interlocutor
da Aliançajunto do mund
podendo/devendo,
parao efeitoe designadamente:
científico,
a) Elaborarestratégiasde pesquisa;

b) Examinarprojectosque lhe sejampresentes,validandoos co
dos peritosexternos,podendocontactaras instânciasde ética e
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instituiçõesintervenientes
no processocientíficode validação
conhecimentos
e técnicasde tratamento:
c) Assegurar
as relaçõesentrea Aliançae a comunidade
científica;__
d) Propor à Direcçãoa realizaçãode reuniõesde carácter científico,
definindoo seu âmbitoe características.
ARTIGO47"

Reuniõesdo ConselhoCientífico
e Técnico)_
1-O ConselhoCientíficoe Técnicoreúnepelo menosduas vezespor
sob convocação
do seu Presidente,
ou a pedidodo Presidente
da
ou de doisterçosdosseusmembros:
2- O Presidente
da Direcçãoda Aliançaparticipanas reuniõesdo
Científico
e Técnicocomcaráctermeramente
consultivo.
CAPÍTULO
IV

DlsPostçoesotvrRSAS
ARTIGO48"
(Receitasda Aliança)

Sãoreceitas
da Aliança:
a) O produtodasjóiase quotasdosassociado;
b) As comparticipações
dos utentes;
c) Os rendimentos
de benspróprios;
o

d) As doações,legados,herançae restantes
rendimentos;
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e) Os subsídiosdo Estadoou de Organismos
oficiais;
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f) Os donativose produtosde festasou subscrições;

g) Outrasreceitas.
ARTIGO 49O
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(Extinção
da Aliança)
1- No casode extinçãoda Aliança,competirá
à Assembleia-geral
deliberar
sobreo destinodos seusbens,nostermosda legislação
em vigor._
2- Os poderesdos órgãosficamlimitadosà práticados actosmeramente
querà liquidação
conservatórios
e necessários
do património
social,querà
pendentes.
ultimação
dosnegócíos
ASSIM OUTORGARAM

Advertios outorgantes:
- De quedevemprocederà entregada declaração
de iníciode actividade
paraefeitosfiscais.
- Nos termosdo n.o 4 artigo11odo Regimedo RegistoNacionalde
PessoasColectivas,
da necessidade
de promovera inscriçãodesteacto
no ficheiro central de pessoascolectivas(FCPC),dentro do prazo
constante
no n.o2 do referido
artigo11o.
Verifiqueipor acesso via internetatravésao portal da empresa,ao
Certificadode admissibilidade
de firma ou denominação
adoptadan . o
2009014782,
emitidopelo RegistoNacionalde PessoasColectivasem
06.05.2009,
cujacópiaqueimprimiarquivo;
EXIBIRAM:
Cartõesde pessoacolectíva
das associações
acimaidentificadas.
Foramliquidados
25,00euros,verba15.1da TGIS
Esta escriturafoi lida aos outorgantes
e aos mesmosexplicadoo seu
conteúdo
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ASSOCIAçOES QUE, POR
TEREM PARTICIPADO NO
ACTO
CONSTITUTIVODA A.P.A.D.R.ASSOCIAçÃO PORTUGUESA
DE
ASSOCIAçÕCSDAS DOENçAS
RARASE POR TEREMPROCEDIDO
A
ASSINATURADOSRESPECTIVOS
ESTATUTOS,
SÃO CONSIDERADAS,
NOS TERMOS DO DISPOSTO
NO ARTO'" NO3 DESSES
MESMOS
ESTATUTOS,
COMOSEUSASSOCIADOS
FUNDADORES:
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