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ESTATUTOS DO CENTRO POPULAR D’ESPIE MIRANDA 

   

CAPÍTULO I – Natureza, sede e objecto 

Artigo Primeiro 

(Natureza, sede, objecto e princípios orientadores) 

1. O Centro Popular D’Espie Miranda, adiante designado apenas por CPEM, com sede na Rua Inácio Pardelhas 

Sanchez, Quinta da Mineira, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa, é uma associação fundada em 1900, 

reconhecida e registada como Instituição Particular de Solidariedade Social e tem como fins o apoio económico, social 

e cultural da população onde está inserida, em particular na infância e na velhice. 

2. O apoio à velhice será realizado pelo funcionamento das valências lar, centro de dia e apoio domiciliário, e demais 

serviços que se venha a introduzir como respostas a problemas sociais concretos. 

3. O apoio à infância traduzir-se-á em actividades de apoio ao seu desenvolvimento cultural e educativo dos jovens mais 

carenciados, a determinar. 

Artigo Segundo 

(Âmbito) 

A associação é de âmbito nacional, embora actue prioritariamente na região de Lisboa, onde está inserida. 

 

Artigo Terceiro 

(Princípios orientadores) 

O CPEM tem como valores absolutos para a sua actividade a: 

a) Promoção e preservação da liberdade, como valor constitutivo da humanidade; 

b) Promoção e preservação da solidariedade, como pressuposto de uma sociedade inclusiva; 

c) Promoção e preservação do exercício da cidadania, através do associativismo democrático e participativo; 

d) Promoção da igualdade, através da aceitação, respeito e preservação positiva do diferente e do direito à diferença.  

 

CAPÍTULO II – Dos associados 

Artigo Quarto 

(Qualidade de Associado) 

1. Podem ser Associados do CPEM quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, com interesse na prossecução do seu 

objecto. 

2. Compete à Direcção deliberar sobre a admissão de novos associados. 

3. São Associados Honorários aqueles que no entender da Direcção, adquiram essa qualidade em resultado de 

relevantes contribuições a favor do CPEM ou das causas da liberdade e da solidariedade, como valores absolutos da 

humanidade. 
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Artigo Quinto 

(Direitos dos associados) 

1. São direitos dos associados: 

a) Participar nas actividades do CPEM e nas reuniões da Assembleia Geral; 

b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais; 

c) Requerer a convocação extraordinária da Assembleia Geral, nos termos estatutariamente previstos; 

d) Recorrer para a Assembleia Geral da decisão da Direcção que não o admita como Associado; 

e) Participar activamente na vida da associação e utilizar os serviços ou gozar das regalias que esta proporcionar aos 

seus associados; 

2. Os trabalhadores ou beneficiários do CPEM não são diminuídos nos seus direitos de sócios por esse facto, salvo: 

a) no exercício do direito de voto nas deliberações respeitantes a retribuições de trabalho, regalias sociais ou 

quaisquer benefícios que lhes respeitem; 

b) na eleição para qualquer órgão social, onde nunca poderão estar em maioria. 

 

Artigo Sexto 

(Deveres dos Associados) 

São deveres dos Associados: 

a) Promover activamente a defesa dos princípios e actividades do CPEM; 

b) Pagar a quota; 

c) Cumprir e executar as deliberações estatutárias e legalmente aprovadas; 

d) Exercer os cargos para que forem eleitos e desempenhar as tarefas de que foram incumbidos. 

Artigo Sétimo 

(Quotas) 

O valor das quotas é aprovado em Assembleia Geral, sob proposta da Direcção. 

 

Artigo Oitavo 

(Perda da qualidade de Associado) 

1. A pessoa ou entidade que por sua iniciativa desejar pôr termo à sua qualidade de Associado, deve informar a 

Direcção, por escrito, com, pelo menos, trinta dias de antecedência. 

2. Perde a qualidade de Associado, por deliberação da Assembleia Geral, aquele que, após ter sido notificado pela 

Direcção para no prazo de trinta dias liquidar ou satisfazer as suas obrigações financeiras, não realizar o pagamento 

das quotas. 

3. São também fundamentos de exclusão de Associado, a prática de actos que afectem o bom nome ou a actividade do 

CPEM. 

4. É da competência da Assembleia Geral a exclusão de Associados, nos termos e fundamentos previstos nos números 

anteriores. 
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CAPÍTULO III – Dos Órgãos Sociais 

 

Secção I – Disposições Gerais 

Artigo Nono 

(Órgãos Sociais) 

1. O CPEM tem os seguintes órgãos sociais: 

a) Assembleia Geral; 

b) Direcção; 

c) Conselho Fiscal. 

2. Podem ainda ser constituídas estruturas consultivas, auxiliares ou ocasionais para levar a cabo determinadas tarefas 

ou funções, por decisão da Assembleia Geral ou da Direcção. 

3. No caso de se tratar de estruturas criadas pela Direcção, as mesmas extinguem-se com a cessação do mandato 

desta.  

 

Artigo Décimo 

(Eleição) 

1. Os membros dos órgãos sociais são eleitos por maioria simples pela Assembleia Geral, em lista única, através de 

sufrágio directo e secreto. 

2. As listas concorrentes devem ser entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral até à véspera da realização 

da Assembleia Geral eleitoral. 

3. A Assembleia Geral eleitoral deve realizar-se no mês de Dezembro do último ano de cada triénio. 

4. Os membros da Mesa da Assembleia Geral e a maioria dos membros da Direcção e do Conselho Fiscal tem de ser 

associada do CPEM. 

5. Os membros eleitos exercem o cargo a título pessoal e não podem acumular mais de um cargo nos órgãos sociais. 

 

Artigo Décimo primeiro 

(Mandatos) 

1. O mandato dos membros dos órgãos sociais é de três anos. 

2. O mandato inicia-se com a tomada de posse perante o Presidente da Assembleia Geral ou o seu substituto, o que 

deverá ter lugar no início do ano civil imediato ou no prazo de quinze dias após o acto eleitoral. 

3. Os membros dos corpos sociais só podem ser eleitos consecutivamente para mais de dois mandatos para qualquer 

órgão da Associação, se a Assembleia Geral reconhecer expressamente que é impossível ou inconveniente proceder 

à sua substituição. 
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4. No caso de renúncia, demissão ou impedimento definitivo por parte de qualquer membro dos órgãos sociais, poderá 

proceder-se ao preenchimento da vaga ou vagas verificadas, por cooptação, salvo se estas foram preenchidas por 

membros suplentes eleitos. 

5. Em qualquer das circunstâncias indicadas no número anterior, o membro designado para preencher o cargo apenas 

completará o mandato. 

6. No caso de renúncia, demissão ou impedimento definitivo da maioria dos membros de um órgão dos corpos sociais, 

compete à Assembleia Geral a eleição dos novos membros para o órgão social em questão. 

 

Artigo Décimo segundo 

(Incapacidades e impedimentos) 

1. Não podem ser reeleitos ou novamente designados os membros dos corpos sociais que, mediante processo judicial, 

tenham sido declarados responsáveis por irregularidades cometidas no exercício dessas funções ou removidos dos 

cargos que desempenhavam. 

2. Os membros dos corpos sociais não podem votar em assuntos que directamente lhes digam respeito, ou nos quais 

sejam interessados os respectivos cônjuges, ascendentes, descendentes e equiparados. 

3. Os membros dos corpos sociais não podem contratar directa ou indirectamente com a instituição, salvo se do contrato 

resultar manifesto benefício para esta. 

 

Secção II – Assembleia Geral 

 

Artigo Décimo terceiro 

(Assembleia Geral) 

1. A Assembleia Geral, regularmente constituída, é o órgão soberano do CPEM, representa a universalidade dos seus 

Associados e as suas deliberações legal e estatutariamente formadas são obrigatórias para todos. 

2. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente e um Secretário. 

3. Na falta do Presidente da Mesa, este será substituído pelo Secretário. Faltando ambos, ou apenas o Secretário, 

presidirá e/ou secretariará a Assembleia os Associados designados pela própria Assembleia Geral. 

4. A Assembleia Geral é constituída por todos os Associados no pleno gozo dos seus direitos associativos e reúne no 

dia, hora e local indicados na convocatória, desde que estejam presentes mais de metade dos Associados. 

5. Caso não estejam presentes mais de metade dos Associados, a Assembleia Geral reunirá com qualquer número de 

Associados, dentro do prazo mínimo de uma hora e máximo de oito dias, conforme o que for estabelecido na 

convocatória. 

6. Os Associados podem ser representados por outros Associados bastando para tal uma carta, devidamente assinada, 

dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e entregue até ao início da respectiva reunião. Cada Associado 

não poderá representar mais do que um outro Associado. 



 
Instituição Particular de Solidariedade Social 

Pág. 5 / 8 

7. A Assembleia Geral é convocada por meio de comunicação postal ou electrónica, expedida para cada associado, com 

a antecedência mínima de quinze dias, que será igualmente afixada na sede e, subsidiariamente, por meio de anúncio 

publicado nos dois jornais de maior circulação em Lisboa. 

8. A convocatória para a Assembleia Geral poderá ser incluída em qualquer publicação do CPEM, desde que cumpra os 

requisitos estabelecidos no número anterior. 

 

Artigo Décimo quarto 

(Competências) 

1. Compete à Assembleia Geral: 

a) Eleger e destituir os membros dos corpos sociais, nos termos estatutários; 

b) Apreciar e votar anualmente o orçamento e o programa de acção para o exercício seguinte e o Relatório e Contas 

de gerência; 

c) Deliberar, sob proposta da Direcção, sobre os quantitativos e formas de quotização aos Associados; 

d) Deliberar sobre a alteração dos Estatutos, cisão, fusão e extinção do CPEM; 

e) Autorizar a Direcção a adquirir, alienar ou onerar bens imóveis ou outros bens patrimoniais de rendimento; 

f) Deliberar sobre a remuneração dos membros dos órgãos sociais, nos termos legal e estatutariamente previstos; 

g) Deliberar sobre a exclusão de Associados; 

i) Autorizar o CPEM a demandar os membros dos órgãos sociais por factos praticados no exercício das suas funções; 

j) Deliberar sobre a filiação do CPEM junto de quaisquer entidades nacionais ou estrangeiras, ou sobre a adesão a 

uniões, federações ou confederações; 

l) Deliberar sobre todas as restantes matérias que lhe estejam acometidas nos termos da lei e destes Estatutos e 

sobre todos os actos não compreendidos nas atribuições legais ou estatutárias de outros órgãos. 

2. As deliberações da Assembleia Geral são tomadas por maioria simples dos votos dos Associados presentes ou 

representados, sendo exigida uma maioria qualificada de, pelo menos, dois terços dos votos expressos na aprovação 

das matérias constantes das alíneas d), i) e j).                                                                                               

 

Artigo Décimo quinto 

(Reuniões) 

1. A Assembleia Geral reúne obrigatoriamente duas vezes por ano, uma até 31 de Março para aprovação do relatório e 

contas da Direcção e, outra, até 15 de Novembro para apreciação e votação do orçamento e programa de acção para 

o ano seguinte. 

2. A Assembleia Geral pode reunir, em sessão extraordinária, quando convocada pelo Presidente da Mesa, por iniciativa 

própria a pedido da Direcção ou do Conselho fiscal ou de, pelo menos, um terço da totalidade dos associados. 
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Secção III - Direcção 

Artigo Décimo sexto 

(Direcção) 

1. A Direcção é composta por cinco membros, sendo um Presidente, um Vice-Presidente, um Tesoureiro, um Secretário 

e um Vogal. 

2. Poderá haver ainda haver dois suplentes, que se tornarão efectivos na medida em que se derem vagas. 

3. No caso de vacatura do cargo de Presidente, será o mesmo preenchido pelo Vice-Presidente e este substituído por 

um Vogal. 

4. Os suplentes podem assistir às reuniões da Direcção mas sem direito a voto. 

5. A Direcção reúne mensalmente e sempre que para tal seja extraordinariamente convocada pelo seu Presidente ou 

por dois dos seus membros. 

6. Os membros da Direcção podem fazer-se representar nas reuniões por qualquer outro membro, bastando para tal 

uma comunicação escrita nesse sentido. 

7. O presidente é substituído nos seus impedimentos pelo Vice-Presidente ou por quem ele designar. 

8. As deliberações da Direcção são tomadas por maioria simples, tendo o Presidente, além do seu voto, direito ao voto 

de desempate. 

9. A Direcção responde solidariamente por todos os seus actos perante a Assembleia Geral. 

 

Artigo Décimo sétimo 

(Competências) 

Para além das competências que lhe estão acometidas por lei e por estes estatutos, compete, em especial, à Direcção: 

a) Dirigir a actividade do CPEM, de acordo com os seus princípios e estatutos; 

b) Representar o CPEM em juízo e fora dele; 

c) Elaborar e submeter anualmente a parecer do Conselho Fiscal e apresentar à Assembleia Geral o relatório e contas; 

d) Elaborar e submeter anualmente a parecer do Conselho Fiscal e apresentar à Assembleia Geral o orçamento e 

programa de acção para o ano seguinte; 

e) Deliberar sobre a aquisição, oneração ou alienação de quaisquer activos patrimoniais que não sejam bens de 

rendimento; 

f) Deliberar sobre quaisquer operações de financiamento e empréstimo; 

g) Deliberar sobre a aceitação de doações, heranças, legados, subsídios ou outras contribuições; 

h) Deliberar sobre a admissão e proposta de exclusão de Associados; 

i) Deliberar sobre a extensão ou redução significativas da actividade; 

j) Contratar os colaboradores e trabalhadores do CPEM e exercer, em relação aos mesmos, o respectivo poder 

disciplinar; 

l) Administrar os bens e gerir os fundos; 

m) Abrir e movimentar as contas bancárias; 
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n) Tomar todas as decisões necessárias à gestão do CPEM; 

o) Designar os representantes a reuniões de outras entidades nacionais ou estrangeiras; 

p) Constituir mandatários. 

Artigo Décimo oitavo 

(Forma de obrigar) 

O CPEM obriga-se: 

a) Nos documentos de mero expediente, com a assinatura de um Director; 

b) Nos documentos mais importantes, como cheques e contratos, com a assinatura de dois Directores, tendo um deles 

de ser obrigatoriamente o Presidente ou o Tesoureiro; 

c) Por um ou mais mandatários, nas condições e limites estabelecidos nos respectivos mandatos. 

 

Artigo Décimo nono 

(Remunerações) 

1. À excepção dos membros da Direcção que exerçam as funções a tempo inteiro ou parcial e do membro do Conselho 

Fiscal que for Revisor Oficial de Contas, que poderão ser remunerados, o exercício de funções por parte dos membros 

dos órgãos sociais não será remunerado.  

2 .O exercício de um cargo pode, contudo, dar lugar ao pagamento de despesas dele derivado. 

 

Secção IV – Conselho Fiscal 

Artigo Vigésimo 

(Conselho Fiscal) 

1. O Conselho Fiscal é constituído por três membros e compõe-se de um Presidente e dois Vogais, podendo um deles 

ser Revisor Oficial de Contas. 

2. O Conselho Fiscal reúne quando convocado pelo respectivo Presidente, só pode deliberar com a presença da maioria 

dos seus titulares e as deliberações são tomadas por maioria de votos dos presentes, tendo o Presidente, além do seu 

voto, direito a voto de desempate.  

 

Artigo Vigésimo primeiro 

(Competências) 

Compete ao Conselho Fiscal a fiscalização da gestão económico-financeira do CPEM e, em especial: 

a) Examinar as contas; 

b) Emitir pareceres sobre o relatório e contas da Direcção; 

c) Dar parecer sobre o orçamento e sobre os assuntos submetidos à sua apreciação pela Direcção; 

d) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e documentos do CPEM, sempre que o julgue conveniente; 

e) Assistir, através de um dos seus membros, às reuniões da Direcção, sempre que o julgue conveniente; 
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CAPÍTULO IV – Património e receitas 

Artigo Vigésimo segundo 

(Património) 

O Património do CPEM é constituído pelos bens expressamente afectos pelos Associados à Instituição e pelos demais 

bens e valores que sejam adquiridos ou doados à mesma. 

 

Artigo Vigésimo terceiro 

(Receitas) 

Constituem receitas do CPEM: 

a) As quotizações pagas pelos Associados; 

b) Os rendimentos de bens e capitais próprios; 

c) Os rendimentos dos serviços prestados; 

d) Quaisquer donativos e os produtos de festas ou subscrições; 

e) As receitas provenientes de cursos, acções de formação ou outros eventos por si organizados; 

f) Os subsídios e comparticipações do Estado ou de quaisquer outros organismos públicos. 

 

CAPÍTULO V – Disposições gerais 

Artigo Vigésimo quarto 

(Dissolução) 

1. A dissolução do CPEM terá lugar nos casos previstos na lei e uma vez deliberada competirá a uma comissão eleita 

para o efeito pela Assembleia Geral exercer funções de liquidatária. 

2. O património remanescente será atribuído a instituições particulares de solidariedade social com princípios e objecto 

análogos. 

Artigo Vigésimo quinto 

(Actas) 

Das reuniões dos órgãos sociais deverão ser lavradas actas, as quais deverão ser assinadas por todos os membros 

presentes, à excepção das Assembleias Gerais que serão assinadas por quem a eles presidiu e secretariou. 

 

Artigo Vigésimo sexto 

(Omissões) 

Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral de acordo com a legislação em vigor. 

Estatutos, na versão aprovada em Assembleia Geral de 26 de Maio de 2008 e posteriores rectificações, aprovadas em Assembleia Geral de 27 de Maio de 2011 

 


