Estatutos

DOCUMENTO COMPLEMENTAR da escritura lavrada em três de
dezembro de dois mil e quinze, a folhas, do livro Oitenta e Nove-A, do
Cartório Notarial de Lisboa do Notário Frederico Fernandes Soares Franco.
____ ESTATUTOS DA CIDADANIA SOCIAL – ASSOCIAÇÃO
PARA A INTERVENÇÃO E REFLEXÃO DE POLÍTICAS
SOCIAIS, CISO ______________________________________________
____ CAPÍTULO PRIMEIRO ___________________________________
____ (Natureza, Denominação, Sede e Objeto) _______________________
____ Artigo Primeiro __________________________________________
____ (Natureza e Denominação) ___________________________________
____ A “CIDADANIA SOCIAL

–

ASSOCIAÇÃO

PARA A

INTERVENÇÃO E REFLEXÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS,
CISO” é uma Associação de direito privado, independente e sem fins
lucrativos, adiante designada apenas por “CIDADANIA SOCIAL”. _______
____ Artigo Segundo ___________________________________________
____ (Objeto) _________________________________________________
____ 1. A CIDADANIA SOCIAL tem como objeto a promoção de estudos
científicos e técnicos sobre políticas sociais; realização de seminários,
colóquios e ações de formação sobre o mesmo tema; edição de publicações.
____ 2. No âmbito do referido objeto, a CIDADANIA SOCIAL, realizará
estudos e investigação sobre políticas de Emprego e Segurança Social,
incluindo

a

avaliação

de

políticas

públicas,

designadamente

aconselhamento, emissão de opinião e disponibilização de conhecimento
científico junto dos cidadãos e dos decisores políticos, bem como
disseminação de informação acessível e compreensível aos cidadãos. _____
____ 3. A CIDADANIA SOCIAL assume-se como uma instituição de
intervenção cívica, dotada de conhecimento e capacidade técnica, com o
objetivo de facultar à sociedade civil informação acessível e esclarecedora e
de contribuir para a qualidade das políticas públicas. ___________________
____ Artigo Terceiro ___________________________________________
____ (Sede e Âmbito Geográfico) _________________________________
____ A CIDADANIA SOCIAL tem a sua sede em Rua Duque de
Palmela, n.º 2, 1.º Esq.º, 1250-098 Lisboa, na freguesia de Santo
António, concelho de Lisboa, e tem âmbito de atuação nacional. ________
____ CAPÍTULO SEGUNDO ___________________________________
____ (Património e receitas) ______________________________________
____ Artigo Quarto ____________________________________________
____ (Património) ______________________________________________
____ O património é constituído pelas receitas da CIDADANIA SOCIAL:
____ a) As contribuições pagas pelos Associados; _____________________
____ b) Os donativos de pessoas singulares ou coletivas; _______________
____ c) Os subsídios provenientes de programas nacionais, europeus e
internacionais; _________________________________________________
____ d) As receitas provenientes de iniciativas no domínio da formação e
informação e de publicações científicas e pedagógicas e outras; __________
____ e) As receitas de serviços prestados no âmbito do seu objeto; _______
____ f) Rendimentos de aplicações do seu património; _________________

____ g) Outras receitas ou subsídios que não sejam contrários à legislação
e regulamentação em vigor. ______________________________________
____ CAPÍTULO TERCEIRO __________________________________
____ (Associados – Direitos e Deveres) _____________________________
____ Artigo Quinto ____________________________________________
____ (Associado)_______________________________________________
____ 1. Podem ser Associados da CIDADANIA SOCIAL quaisquer
pessoas, singulares ou coletivas, com interesse na prossecução do seu
objeto. ________________________________________________________
____ 2. Compete à Direção a deliberação de admissão de novos
Associados.____________________________________________________
____ 3. São Associados Fundadores aqueles que subscreverem a escritura
de constituição da CIDADANIA SOCIAL e ainda aqueles que forem
admitidos e reconhecidos como tal no título de constituição da associação.__
____ 4. São Associados Honorários os que, no entender da Direção,
adquirem essa qualidade em razão de relevantes apoios a favor da
CIDADANIA SOCIAL. __________________________________________
____ 5. São Associados Patrocinadores aqueles que celebrem com a
CIDADANIA SOCIAL parcerias que implicam o compromisso de apoio
financeiro ou em espécie às suas atividades. __________________________
____ 6. São Associados Ordinários todos os demais Associados. _________
____ Artigo Sexto _____________________________________________
____ (Direitos e Deveres) ________________________________________
____ 1. São direitos dos Associados: _______________________________
____ a) Participar nas atividades da CIDADANIA SOCIAL e nas reuniões

da Assembleia Geral; ____________________________________________
____ b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais; __________________
____ c) Requerer a convocação extraordinária da Assembleia Geral, nos
termos estatutariamente previstos. __________________________________
____ 2. São deveres dos Associados: _______________________________
____ a) Promover as atividades da CIDADANIA SOCIAL; _____________
____ b) Pagar as respetivas contribuições; __________________________
____ c) Comparecer nas reuniões da Assembleia Geral; ________________
____ d) Observar as deliberações estatutárias e legalmente aprovadas; _____
____ e) Desempenhar as tarefas de que forem incumbidos ou exercer os
cargos para que forem eleitos ou designados. _________________________
____ Artigo Sétimo ____________________________________________
____ (Contribuições) ____________________________________________
____ Os quantitativos e formas de quotização são aprovados pela
Assembleia Geral, sob proposta da Direção. __________________________
____ Artigo Oitavo ____________________________________________
____ (Perda de Qualidade de Associado) ____________________________
____ 1. A pessoa, singular ou coletiva, que por sua iniciativa desejar pôr
termo à qualidade de Associado deverá informar a Direção, por escrito,
com, pelo menos, trinta dias de antecedência. _________________________
____ 2. Perderá a sua qualidade de Associado, por deliberação da Direção,
aquele que, após ser notificado pela Direção para no prazo de trinta dias
pagar a sua contribuição, não o fizer. ________________________________
____ 3. Sem prejuízo do estabelecido no número anterior, são também
fundamentos de perda de qualidade de Associado o não cumprimento dos

respetivos deveres, bem como a prática de atos que afetem ou prejudiquem
o bom nome da CIDADANIA SOCIAL ou a sua atividade. ______________
____ 4. Compete à Direção a exclusão de Associados, nos termos e
fundamentos previstos nos números anteriores. _______________________
____ 5. O Associado que, por qualquer razão, perca a qualidade de
associado não terá o direito de reaver as quotizações pagas, sendo sempre
devidas as quotizações relativas ao ano civil em que for verificada a sua
saída se, naquela data, ainda não tiverem sido pagas. ___________________
____ CAPÍTULO QUARTO ____________________________________
____ (Órgãos Sociais) ___________________________________________
____ Secção I – Disposições Gerais _______________________________
____ Artigo Nono ______________________________________________
____ (Órgãos Sociais) ___________________________________________
____ 1. A CIDADANIA SOCIAL tem os seguintes órgãos sociais: _______
____ a) Assembleia Geral; _______________________________________
____ b) Direção; _______________________________________________
____ c) Conselho Fiscal; _________________________________________
____ d) Conselho Científico; _____________________________________
____ e) Conselho Consultivo. _____________________________________
____ Artigo Décimo ____________________________________________
____ (Eleição dos Órgãos Socias)__________________________________
____ 1. Os membros dos órgãos sociais são eleitos por maioria simples
pela Assembleia Geral, por lista única, através de sufrágio direto e secreto,
devendo as listas serem entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia
Geral até dez dias úteis antes da data da reunião de realização da

Assembleia Geral eleitoral. _______________________________________
____ 2. As listas concorrentes deverão identificar o nome dos candidatos, o
correspondente cargo a que se candidatam e, sendo o caso, as pessoas
singulares que as representarão no exercício das funções. _______________
____ 3. A Assembleia Geral eleitoral deverá realizar-se até três meses
antes do termo do mandato em curso. _______________________________
____ 4. Os membros que integram a Direção deverão ser Associados
Honorários da CIDADANIA SOCIAL. ______________________________
____ Artigo Décimo Primeiro ___________________________________
____ (Mandatos dos Órgãos Sociais) _______________________________
____ 1. O mandato dos membros dos órgãos sociais é de três anos,
renovável nos termos dos números seguintes. _________________________
____ 2. Não é permitido aos membros dos órgãos sociais o desempenho de
mais de um cargo na CIDADANIA SOCIAL. ________________________
____ 3. No caso de renúncia, demissão ou impedimento definitivo por
parte de qualquer membro dos órgãos sociais e estatutários, o seu substituto
será cooptado pelos outros membros e o seu mandato durará, apenas e
quando aplicável, até ao final do mandato em curso. ___________________
____ 4. No termo de mandato, renúncia ou demissão de qualquer membro
dos órgãos sociais, estes manter-se-ão em exercício de funções até à tomada
de posse dos novos membros. _____________________________________
____ Secção II – Assembleia Geral _______________________________
____ Artigo Décimo Segundo ____________________________________
____ (Assembleia Geral) _________________________________________
____ 1. A Assembleia Geral representa a universalidade dos Associados e

as suas deliberações são obrigatórias para todos, desde que tomadas em
conformidade com a lei e os presentes Estatutos. ______________________
____ 2. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente e por
um Secretário. _________________________________________________
____ 3. Na falta ou impedimento do Presidente da Mesa, este é substituído
pelo Secretário. Faltando ambos ou apenas o Secretário, preside e/ou
secretaria a Assembleia Geral 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 reunirá 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 reúne, em segunda convocatória, com qualquer número
de Associados, dentro do prazo mínimo de meia hora. _________________
____ 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 à data da respetiva reunião.
Cada Associado não poderá representar mais do que um Associado. _______
____ 7. A Assembleia Geral é convocada por meio de aviso postal ou
notificação por via informática, expedidos para cada um dos Associados
com a antecedência mínima de quinze dias, devendo a convocatória ser
afixada na sede da CIDADANIA SOCIAL. Da convocatória constam o dia,
a hora, o local da reunião e a respetiva ordem de trabalhos. ______________
____ Artigo Décimo Terceiro ____________________________________

____ (Competências)____________________________________________
____ 1. Compete exclusivamente à Assembleia Geral: _________________
____ a) Definir as linhas fundamentais de ação da CIDADANIA SOCIAL;
____ b) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais, com exceção do
Conselho Científico e do Conselho Consultivo, nos termos dos Estatutos; __
____ c) Apreciar e votar anualmente o relatório e contas da Direção e
parecer do Conselho Fiscal, bem como o plano de atividades e o orçamento
para o ano seguinte; _____________________________________________
____ d) Deliberar, sob proposta da Direção, sobre os quantitativos e formas
de quotização dos Associados; _____________________________________
____ e) Deliberar sobre a alteração dos Estatutos, cisão, fusão ou extinção
da CIDADANIA SOCIAL; _______________________________________
____ f) Autorizar a Direção a adquirir, alienar ou onerar bens imóveis e/ou
outros bens patrimoniais de rendimento; _____________________________
____ g) Autorizar a Associação a demandar os membros dos órgãos sociais
e estatutários por factos praticados no exercício das suas funções; _________
____ h) Deliberar sobre todas as restantes matérias que lhe estejam
cometidas nos termos da lei e dos Estatutos e sobre os atos não
compreendidos nas atribuições legais ou estatutárias dos órgãos sociais. ____
____ 2. As deliberações da Assembleia Geral são tomadas por maioria
absoluta dos votos dos Associados, presentes ou representados, com
exceção das seguintes matérias: ____________________________________
____ a) alteração de estatutos, em que é exigida uma maioria qualificada
de três quartos dos votos dos associados presentes; ____________________
____ b) cisão, fusão ou extinção, em que é exigida uma maioria qualificada

de três quartos dos votos de todos os associados. ______________________
____ Artigo Décimo Quarto _____________________________________
____ (Reuniões) _______________________________________________
____ 1. A Assembleia Geral reúne obrigatoriamente duas vezes por ano,
uma até trinta e um de março para aprovação do relatório e contas da
Direção e, outra, até quinze de novembro para votação do plano de
atividades e orçamento para o ano seguinte. __________________________
____ 2. A Assembleia Geral pode reunir, em sessão extraordinária, quando
convocada pelo Presidente da Mesa, seja por iniciativa própria ou a
requerimento da Direção, do Conselho Fiscal ou de, pelo menos, um terço
dos Associados, ou a solicitação do Presidente do Conselho Consultivo. ___
____ Secção III – Direção _______________________________________
____ Artigo Décimo Quinto _____________________________________
____ (Direção)_________________________________________________
____ 1. A Direção é composta por três ou cinco membros, sendo um
Presidente, um Vice-presidente e os restantes Vogais, cabendo à
Assembleia Geral a sua designação, a aprovação o seu número e a sua
ordenação. ____________________________________________________
____ 2. Em caso de falta ou impedimento do Presidente, o seu lugar é
ocupado pelo Vice-Presidente, e, em caso de falta ou impedimento deste
último, mantendo-se a falta e o impedimento do Presidente, o seu lugar será
ocupado pelo vogal designado em primeiro lugar pela Assembleia Geral e
assim sucessivamente. ___________________________________________
____ 3. A Direção reúne com a periodicidade mínima de um mês, a
convocação do seu Presidente, e só pode deliberar estando presentes ou

representados a maioria dos seus membros. __________________________
____ 4. As deliberações da Direção são tomadas por maioria simples. _____
____ 5. Os membros da Direção poderão fazer-se representar nas reuniões
por qualquer outro membro, bastando para tal uma comunicação escrita
nesse sentido. __________________________________________________
____ Artigo Décimo Sexto ______________________________________
____ (Competências)____________________________________________
____ Para além das competências que lhe estão cometidas por lei ou pelos
Estatutos, compete, em especial, à Direção: __________________________
____ a) Dirigir a atividade da CIDADANIA SOCIAL, praticar todos os
atos necessários à realização dos seus objetivos e, bem assim, assegurar a
organização dos serviços; ________________________________________
____ b) Elaborar e apresentar anualmente à Assembleia Geral o relatório e
contas; _______________________________________________________
____ c) Elaborar e apresentar anualmente à Assembleia Geral o plano de
atividades e o orçamento para o ano seguinte; ________________________
____ d) Deliberar sobre a admissão de Associados; ____________________
____ e) Deliberar sobre a celebração de parcerias com patrocinadores da
CIDADANIA SOCIAL;__________________________________________
____ f) Deliberar sobre acordos de cooperação com entidades privadas e
públicas, nacionais e estrangeiras, designadamente universidades e centros
de investigação; ________________________________________________
____ g) Propor à Assembleia Geral os quantitativos e a forma de
quotização dos Associados; _______________________________________
____ h) Contratar os colaboradores e empregados da CIDADANIA

SOCIAL e exercer, em relação aos mesmos, o respetivo poder diretivo e
disciplinar; ____________________________________________________
____ i) Negociar, aprovar e celebrar contratos e acordos em que a
CIDADANIA SOCIAL seja parte interessada; ________________________
____ j) Representar a CIDADANIA SOCIAL em juízo e fora dele; ______
____ k) Deliberar sobre a aquisição, oneração ou alienação de quaisquer
ativos patrimoniais, incluindo imóveis e/ou bens de rendimento, no âmbito
das suas competências próprias ou delegadas pela Assembleia Geral; ______
____ l) Deliberar sobre quaisquer operações de financiamento e
empréstimo; ___________________________________________________
____ m) Deliberar sobre a aceitação de doações, heranças, legados,
subsídios ou outras contribuições; __________________________________
____ n) Deliberar sobre a filiação da CIDADANIA SOCIAL junto de
quaisquer entidades nacionais ou estrangeiras ou sobre a adesão a uniões,
federações ou confederações; ______________________________________
____ o) Designar e destituir os membros do Conselho Científico e do
Conselho Consultivo; ____________________________________________
____ p) Constituir mandatários; ___________________________________
____ q) Zelar pelo cumprimento da lei, dos Estatutos e das deliberações
dos restantes órgãos sociais;_______________________________________
____ r) Elaborar o regulamento interno de funcionamento da Direção. _____
____ Artigo Décimo Sétimo _____________________________________
____ (Forma de obrigar) _________________________________________
____ A CIDADANIA SOCIAL obriga-se com a assinatura de: __________
____ a) Dois membros da Direção; _________________________________

____ b) Um membro da Direção para atos de mero expediente, devendo,
para o efeito, a Direção estabelecer os atos abrangidos; _________________
____ c) Um membro da Direção e um mandatário; ____________________
____ d) Um ou mais mandatários, nas condições e limites estabelecidos
nos respetivos mandatos. _________________________________________
____ Secção IV – Conselho Fiscal ________________________________
____ Artigo Décimo Oitavo _____________________________________
____ (Conselho Fiscal) __________________________________________
____ 1. O Conselho Fiscal é constituído por três membros e compõe-se de
um Presidente e dois Vogais, devendo um deles ser Revisor Oficial de
Contas. _______________________________________________________
____ 2. O Conselho Fiscal reúne quando convocado pelo respetivo
Presidente, só pode deliberar com a presença da maioria dos seus membros
e as deliberações são tomadas por maioria dos votos presentes, tendo o
Presidente, além do seu voto, direito a voto de desempate. _______________
____ Artigo Décimo Nono _______________________________________
____ (Competências)____________________________________________
____ Compete ao Conselho Fiscal a fiscalização da gestão económica e
financeira da CIDADANIA SOCIAL, em especial: ____________________
____ a) Examinar as contas; ______________________________________
____ b) Emitir parecer sobre o relatório e contas da Direção; ____________
____ c) Emitir parecer sobre o orçamento; ___________________________
____ d) Emitir parecer sobre todos os assuntos submetidos à sua
apreciação pela Direção; _________________________________________
____ e) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e os documentos da

CIDADANIA SOCIAL sempre que o entender conveniente; _____________
____ f) Assistir, através de um dos seus membros, às reuniões da Direção,
sempre que o julgue conveniente. __________________________________
____ Secção V – Disposições Comuns ao Conselho Científico e ao
Conselho Consultivo ___________________________________________
____ Artigo Vigésimo __________________________________________
____ (Designação) _____________________________________________
____ 1. A designação e a destituição dos membros do Conselho Científico
e do Conselho Consultivo competem à Direção, podendo a designação e a
destituição serem propostas à Direção pelos respetivos Presidentes, devendo
estes ser ouvidos no caso de a iniciativa ser da responsabilidade da Direção.
____ 2. É fixado em sete dias úteis a contar da data de apresentação da
proposta da Direção de designação ou de destituição de um membro destes
órgãos, o prazo para o respetivo Presidente se pronunciar. _______________
____ 3. A composição destes órgãos não obedece a um número fixo de
membros e estes são designados por tempo indeterminado. ______________
____ 4. A destituição de um membro destes órgãos produz efeitos sete dias
úteis a contar da data de notificação do membro destituído. ______________
____ Secção VI – Conselho Científico _____________________________
____ Artigo Vigésimo Primeiro __________________________________
____ (Conselho Científico) _______________________________________
____ 1. O Conselho Científico é composto por um número variável de
membros, cabendo à Direção, ouvido o seu Presidente, definir em cada
momento a sua composição. ______________________________________
____ 2. Os membros que integram o Conselho Científico são pessoas

singulares, escolhidas de entre personalidades com currículo adequado às
funções e que por motivações académicas e profissionais querem contribuir
para os objetivos da CIDADANIA SOCIAL. _________________________
____ 3. Em caso de falta ou impedimento do seu Presidente, o seu lugar é
ocupado pelo membro mais antigo do Conselho Científico. ______________
____ 4. O Conselho Científico reúne com a periodicidade mínima de seis
meses, a convocação do seu Presidente ou a pedido da Direção, e só pode
deliberar estando presentes ou representados a maioria dos seus membros. __
____ 5. Os membros da Direção podem participar nas reuniões, sem direito
a voto. ________________________________________________________
____ 6. O Conselho Científico elabora seu próprio Regulamento de
Funcionamento bem como aprova as suas alterações, dando posteriormente
conhecimento à Direção. _________________________________________
____ Artigo Vigésimo Segundo __________________________________
____ (Competências)____________________________________________
____ O Conselho Científico é um órgão consultivo, de apoio às atividades
da CIDADANIA SOCIAL e, em particular, da Direção, competindo-lhe: ___
____ a) Contribuir para a definição da estratégia; _____________________
____ b) Dar parecer sobre os planos de atividades anuais;_______________
____ c) Analisar e avaliar propostas de iniciativas e trabalhos que lhe
sejam apresentados pela Direção; __________________________________
____ d) Dar parecer sobre projetos de investigação e atribuição de bolsas e
definição de condições para o seu desenvolvimento e o acompanhamento
das atividades científicas que lhe sejam submetidos pela Direção; _________
____ e) Propor à Direção iniciativas de natureza científica que contribuam

para a qualidade da investigação promovida pela CIDADANIA SOCIAL. __
____ Secção VII – Conselho Consultivo ___________________________
____ Artigo Vigésimo Terceiro __________________________________
____ (Conselho Consultivo) ______________________________________
____ 1. O Conselho Consultivo é composto por um número variável de
membros, cabendo à Direção, ouvido o seu Presidente, definir em cada
momento a sua composição. ______________________________________
____ 2. Os membros que integram o Conselho Consultivo são pessoas
singulares e coletivas escolhidas, designadamente, de entre personalidades
com currículo adequado às funções deste órgão e de entre entidades do
setor institucional, académico, económico e social com responsabilidades e
trabalho nas áreas do emprego e segurança social. _____________________
____ 3. Em caso de falta ou impedimento do seu presidente, o seu lugar é
ocupado pelo membro mais antigo do Conselho Consultivo. _____________
____ 4. O Conselho Consultivo reúne com a periodicidade mínima de uma
vez por ano, a convocação do seu Presidente ou a pedido da Direção, e só
pode deliberar estando presentes ou representados a maioria dos seus
membros. _____________________________________________________
____ 5. Os membros da Direção podem participar nas reuniões, sem direito
a voto. ________________________________________________________
____ 6. O Conselho Consultivo elabora seu próprio Regulamento de
Funcionamento bem como aprova as suas alterações, dando posteriormente
conhecimento à Direção. _________________________________________
____ Artigo Vigésimo Quarto ___________________________________
____ (Competências)____________________________________________

____ 1. Conselho Consultivo é um órgão consultivo, de apoio às atividades
da CIDADANIA SOCIAL e, em particular, da Direção, competindo-lhe: ___
____ a) Contribuir para a definição da estratégia; _____________________
____ b) Fazer um balanço geral anual das atividades da CIDADANIA
SOCIAL; _____________________________________________________
____ c) Apoiar a Direção no desenvolvimento das suas atividades; _______
____ d) Discutir temas relacionados com o emprego e a segurança social
nas suas diversas dimensões e endereçar à Direção propostas de iniciativas
no domínio da avaliação e do estudo de políticas públicas e de difusão e
transmissão de conhecimento junto das instituições e da sociedade em
geral; ________________________________________________________
____ e) Pronunciar-se sobre iniciativas e projetos que a Direção lhe
submeta; _____________________________________________________
____ f) Apoiar a divulgação e a promoção da CIDADANIA SOCIAL. ____
____ CAPÍTULO QUINTO _____________________________________
____ (Disposições Gerais) _______________________________________
____ Artigo Vigésimo Quinto ____________________________________
____ (Remunerações) ___________________________________________
____ O exercício de funções por parte dos membros dos órgãos sociais não
é remunerado. __________________________________________________
____ Artigo Vigésimo Sexto _____________________________________
____ (Dissolução) ______________________________________________
____ 1. A dissolução da CIDADANIA SOCIAL terá lugar nos casos
previstos na lei e uma vez deliberada competirá à Direção exercer funções
de liquidatária. _________________________________________________

____ 2. O eventual património remanescente será atribuído a instituições
particulares de solidariedade social, selecionados e nas condições
deliberadas pela Direção, sem prejuízo do disposto na lei quanto aos bens
doados ou deixados com sujeição a encargos ou afetos a certos fins. ______
____ Artigo Vigésimo Sétimo ____________________________________
____ (Atas) ___________________________________________________
____ Das reuniões dos órgãos sociais e estatutários são lavradas Atas que
são assinadas por todos os membros presentes, à exceção das Assembleias
Gerais que são assinadas por quem a elas presidiu e secretariou. __________

