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ESTATUTOS (I)

CAPÍTULO I

Da Denominação, Natureza e Fins

ARTIGO l" - A (Fundação Manuel Francisco Clérigo) é uma Fundação de solidariedade social, criada,

em cump mento da disposição testamentfuia de Manuel Francisco Clérigo, em l7 de Fevereiro de 1968,

com sede em S. Martinho do Porto, do concelho de Alcobaça.

ARTIGO 2" - A Fundação tem por objectivo contribuir para a promoção da população de S. Martinho

do Porto, freguesia de S. Martinho do PoÍto, concelho de Alcobaça.

ARTIGO 3" - Parâ realizâção do seu objeclivo a Instituição propõe-se manter as seguintes actividades:

a) - Conoessão de traÍrsportes e subsídios de estudo a alunos dos vfuios graus de ensino;

b) - Manutenção de um Jardim de Infância e de Ocupação de Tempos Liwes para crianças em idade

escolar primária;

c) - Manutenção de um Cehtro de Dia para idosos;

d) - Conshução e Manutenção de LaÍes para idosos.

ARTIGO 4" - A Organização e Funcionam€úto dos div€rsos sectorcs de actividades constarão de rcgu-

lamentos intemos elaborados pelo Conselho de Administração em conformidade com as noínas

técnicas emitidas pelos serviços oficiais compet€ntes e sujeitos à homologação dos mesmos serviços.

InstjtuiÉo Pâdiculârde Solidariedade Social

ARTIGO 5'- 1. Os serviços prestados pela Ínstituiçâo seÉo $atuitos ou remrmerados em regime de

porcionismo, de acordo com a situação económico-fâmiliar dos utentes, apurada em inquérito a que se

deverá semDre oroceder.
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(i)A InÍituição foi considemda p€ssoa col€.tivâ de utilidade públicâ adminhtrativa por d€spachos do MinistÌo da Educâção

Nacionaf e MinistÍo da Saúde € Assistência" resp€ctivam.ire de n U6A e l7/lV6A, com Estatutos aprovados poÍ despacho

Ìninist€.ial de 9/8/76 e alt€Íados oor desDacho Íninisteriâl de 6,9/82.
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2. As tabelas de compaÍicipação dos utentes

emitidas pelos serviços oÍiciais competentes ou

com os mesmos serviços.

CAPITULO II

Do Património e Receitas

ARTIGO 6' - O pahimónio da Fundação é constituído pelos bens expressâmente afectos pelo fundâdor

à Instifuição, constantes da relação anexa aos presentes estatuúos e pelos demais bens e vâÌores que

sejam adquiridos pela Fundação.

ARTIGO 7" - Constituem receitas da Fundação:

a) - Os rendimentos dos bens e capitais próprios;

b) - Os rendimentos de heranças, Iegados e doaçôes, instituídos a seu favor;

c) - Os rendimentos dos servìços e as comparticipações-dos utentes;

d) - QuaisqueÌ donativos e os produtos de festas e subscrições;

e) - Os subsídios do Estado e de outros organismos oÍiciais.

CAPITULO III

Dos Corltos Gerentes

sEcÇÃo r

Disposições Gerais

ARTIGO 8'- A gerência da Instituição é exercida pelo Conselho de Administrâção e pelo Conselho

Fiscal, e terá a duração de três anos.

com os acordos de cooperação que elaborados

com
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ARTIGO 9' - O exercicio de qualquer cargo nos corpos gercntes é gratuito,

pagamento das despesas dele derivâdâs.

justificar o

ARTIGO 10" - Não podem ser designadas para os corpos gerentes as pessoas que, mediante processo

judicial, inquéito ou sindicânci4 tenham sido removidâs dos cargos directivos da Fundação ou de ouha

instituição privada de solidariedade social, ou tenham sido declaradas responsáveis por iÍegularidades

cometidas no exercício dessas funçôes.

ARTIGO 11" -1. Os corpos geÍentes são convocâdos pelos respectivos presidentes e só podem deÌiberar

com a prcsença da maioria dos seus titulares.

2. As deliberações são tomadas por maioria de votos dos titularcs presentes, tendo o pÍesidente direito a

voto de quaiidade no caso de empate.

ARTIGO 12' - Os membros dos corpos gerentes não podem abster-se de votar nas deliberações toma-

das em reuniões a que estejam presentes.

ARTIGO 13' - Os membrcs dos corpos gerentes não podem votar em assuntos que directamente lhes

digam respeito ou nos quais sejam interessâdos os respectivos cônjuges, seus ascendentes e descen-

dentes.

ARTIGO 14" -1. É vedada aos membros dos corpos gerentes a celebrâção de contratos com a Fun-

dação, sâlvo se deles Íesultar manifesto beneÍìcio para a Instituição.

2. Os fundamentos das deliberaÇões sobre os contmtos referidos no núLmero antedor deverão constar das

actas das reuniões do respectivo corpo getente.

SECÇÃO II

Do Conselho de Administr.ção

ARTIGO 15" - O Conselho de Administ ação da Fundação Manuel Francisco Clérigo é constituído por
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5 membros, que distribuirão entre si os cârgos de Presidente, Vice-Presidente,

VogaÌ.

ARTIGO 16' -1. Os membros do Conselho de Administrâção são designados da forma seguinte:

- Um membro pela Junta de FÍeguesia de S. Martinho do Poúo;

- Dois membros pelo Coremo Civil de Leiria;

- Dois meÍÌÌbros pela Câmara Municipal de Alcobaça.

ARTIGO 17" - Compete âo Conselho de Adminisfação dirigir e administrar a Instituição e designa-

damente:

a) - Fixar ou modificar a estÌutura dos serviços da Instifuição e r€gular o seu funcionamento, elaborando

rcgulamentos intemos de acordo com as normas técnicas emitidas pelos serviços oficiais competentes e

submetendo-os à homoìogação dos mesmos;

b) - Organizar os orçaÍÌentos, contâs de gerência e quadros do pessoal e submetêJos ao visto dos

serviços oficiais:

c) - Elaborar os programas de acção da Instituição adiculando-os com os planos e programas gerais da

segurança sociaÌ e respeitando as instruções emitidas pelo Ministério dos Assuntos Sociais no domínio

da sua competência legal;

d) - Elabomr relatórios anuais sobre a situação financeira e funcionamento da Instituição;

e) - ZeÌar pela organizãçâo e eficiència dos sen iços:

f) - Contratar os tmbalhadores da Instituição de acordo çom as habilitações l€gais adequadas e exercer

em relâção a eÌes a competente acção disciplinar;

g) - Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens e valores da Instituição;

h) - Deliberar sobre a ac€itação de heranças, legados e doações, com respeito pela legisÌação

aplicável;

i) - PÍovidenciar sobre fontes de receitas da lnstituição:

j) - RepresentaÌ a Instituição em juízo e fora dele;

l) - Propor à entidade tutelar a alteração dos Estatutos ou modificação dos fins da Fundação, nos termos

da legislação aplicável;
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m) - Comunicar à entidade tutelar a ocorrência dos tàctos que, nos termos au l"i, 
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extintivas da Fundação.

ARTIGO lE" -1. ComDete em esDecial ao Presiderte:

a) - Superintender na administração dâ Fundação e orientar e fiscalizar os respectivos seÍviços;

b) - Dirigir os trabalhos do Conselho de Administração e promover a execução das suâs deliberações;

c) - Despâchar os assuntos normais de expediente e outos que careçam de solução ugente, sujeitando

estes últimos à confimação do Conselho na primeim reunião seguinte;

d) - Assinar os actos de mero expediente e, juntamente com o outro membro do Conselho, os actos e

conÍatos que obriguem a Fundação.

2. O Presidente é substituído nos seus impedimentos pelo Vice-Presidente.

ARTIGO 19' - Compete ao Secrctário:

a) - La\Tar as actas das sessões do Conselho de Administração;

b) - Superintender nos serviços de expediente;

c) - Organizar os processos dos assuntos que devem ser apreciados pelo Conselho de Administração;

d) - Assinar com o Presidente ou Vice-Presidente as autorizaçôes de pagamento e as guias de receita.

ARTIGO 20' - Compete ao Tesoureiro:

a) - Receber e guardar os valores da Instituição;

b) - Assinax e satisfâzer as ordens de pagaÍnento que forem assinadas pelo Presidente ou Vice-

Prcsidente e pelo Secretiírio:

c) - Arquivar todos os documentos de receita e despesâ;

d) - Orientar a escrituração das receitas e despesas da Fundação, em conformidade com as noÍnas

emitìdas pelos serviços oficiais competentes;

e) - Apresentar mensalmente ao Conselho de Administração o balancete em que se discdminarão as
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rcceitas e despesas do mês anterior.

ARTIGO 2l' - Para Íhovim€ntar as contâs da Fundação são necessrÍias duas assinaturas, sendo uma do

Presidente e outra do Tesourciro salvo impedimento de qualquer um deles, que será substituído pela

assinatüa de ouüo membro do Conselho de Admìnistracão.

ARTIGO 22' - O Vogal substituirá, nos seus impedimentos, o SecreÍáÌio.

ARTICO 23' - 1. O Conselho de Administração reunirá, pelo menos, uma vez em cada mês.

2. De todas âs reuniôes serão Ìavradas actas em livro próprio, assìnadas pelos membros presentes.

sEcçÃo rrr

Do Conselho Fiscal

ARTIGO 24" - O Conselho Fiscâl é constituído por trêi membros: um Presidente e dois Vogais.

ARTIGO 25" - Os membros do Conselho Fiscal serão designados pelo Govemador Civil de Leiria.

ARTIGO 26' - Compete ao Conselho Fiscal inspeccionar e verificar todos os actos da administrâção da

Fundação, zelando pelo cumprimento dos Estatutos e Regulamentos e, em especial

r) - Dar parecer sobre o relatón'o anual e contâs de gerência apresentadas pelo Conselho de

Administraçâo:

b) - Emitirparecer sobre qualquer assunto que lhe seja submetido pelo Conselho de Administração.

ÂRTIGO 27' - l. O Conselho Fiscal pode propor ao Conselho de Administração reuniões extraordiná-

rias para discussâo conjunta d9 deteminados assuntos.

2. Os membros do Conselho Fiscal podem assistir, sempre que ojulguem conveniente, às reuniões do

úrr
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Conselho de Administracão sem direito a voto.

ARTIGO 28o -1. O Conselho Fiscal deverá reunir, pelo menos uma vez em cada trimest.e.

2, De todas as reuniões serão lavradas actas em liwo póprio, assinadas pelos membros presentes.

CAPITULO IV

Da <Ligâ dos Amigos>

ARTIGO 29" - A (Liga dos Amigos> da Fundação é constituída por todas as pessoas que se proponham

colabomr nâ prossecução das actividades da Fundação, quer através da conÍibuição pecuniríria, quer de

trabalho voluntário e que, como tal sejam admitidas pelo Conselho de AdÍbinistraçâo.

ARTIGO 30' - A constituição, organização e funoionamento da Liga obedecerão a regulâmento próp o

elaborado pelo Conselho de Adminislraçào.

ÁRTIGO 3l' - Sem prejuízo das funções que lhe sejam atribuídas no rcspectivo regulamento, compete

à Assembleia da Liga dos Amigos pronunciar-se sobre todos os assuntos que lhe sejam submetidos pelo

Conselho de Administração.

CAPITULO V

Disposições Diversâs

ARTIGO 32' - A Fundação, no exercício das suas actividades, respeitará a acção orientadoB e tutelar

do Estado, nos temos da legislação apÌicável e coopemú com ouhas instituições privadas e com os

serviços oficiais competentes pam obter o mais alto gÍau de justiça, de beneffcios sociais e do

aproveitamento dos recursos.

ARTIGO 33" - No caso de extinção da Fundação o seu paúimónio reveÍterá pam outras instituições do
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mesmo génerc, sediadas na rárea de S, Martinho do Porto, com saÌvaguarda,

ficiárias, dos objectivos prosseguidos pela actual Fundação.

às4€ssoas bene-

ARTIGO 34" - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Administtaç?lo, d€ âcordo com a

legislação em vigor e as nomas orientadoras emitidas pelos serviços oliciais competentes.

S. Martinho de porto. Ì 7 de MaÍço de 2005
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