CERTIFICA
UM Que a fotocópia apensa a esta CERTIDAO está em conformidade corn o original.-

DOtS Que foi extralda, neste Cartório, da escritura avrada de sete a foihas dezasseis
do Livro do Notas para Escrituras Diversas nQmero Setenta deste Cartário.
-

TRÉS Quo e composta par dez foiha(s), escrita(s) em duas e riuma face toda(s)
devidamente autenticada(s), nurnerada(s) e par mirn rubricada(s) e tern aposto o selo
brancodesteCai-torio.
-

Oeiras, 30 de Junho de 2014

A Co~aboradora (141/6)
Expressamente autorizada para a pratica deste acto pela Notaria, Lie. Izabel Maria Lopes de
Campos Barreto, nos termos do n° I do art° 8° do Dec-Lei 2612004 do 04102 do Estatuto do
Notariado, conforme registo de autorização publicado em 01 do Fevereiro do 2013 no sitio

(Maria Te e a Rodrigues de Gouveia SpInola)
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-REMOBELAçA0 BE ESTATUTOS

-

No dia trinta de Juitho de dois mu e catorze, no Cartório Notarial em
Oeiras de Izabel Maria Lopes de Campos Barreto, Notária,
situado na Alameda Bonifácio Lázaro Lozano, nümero quinze, rés
do-chao B, em Oeiras, compareceram:
PRIMEIRO
Armindo Carlos Cortez de Azevedo, casado, natural da freguesia
de Benfica, conceiho de Lisboa, contribuinte fiscal nümero 160 260
051 e
Aline Bastos Rodrigues de Almeida, divorciada, natural da
freguesia de Paço de Arcos, conceiho de Oeiras, contribuinte fiscal
nümero 103 514 520,
ambos corn domicIlio profissional no Palácio dos Aciprestes,
Avenida Tornás Ribeiro, nümero dezoito, em Linda-a-Velha, Oeiras,
que intervérn na qualidade de, respectivamente, Presidente e Vice
Presidente do Conseiho de Administra$o da Fundação denominada

“FuNBAçA0 MARQUES BE POMBAL”, com sede no Palácio
dos Aciprestes, 2795-101 Linda-a-Velha, freguesia de Algés, Linda
a-Velha e Cruz Quebrada- Daffindo, concelho de Oeiras, registada na
Conservatária do Registo Cornercial de Cascais sob o ünico nümero
ünico de matrIcula e de identificaçKo fiscal 502 901 896, constituIda
por escritura lavrada em vinte e trés de Marco de mM novecentos e
noventa e dois, a foihas noventa e seis do Livro de Notas
Escrituras Diversas nürnero Vinte e Um

-

para

G do Extinto Cartório

Notarial de Oeiras, publicitada no Diário da Repüblica nümero cento

e sessenta e urn, III Série, quinze de Juiho de mu novecentos e
noventa e dois, reconhecida pelo Ministério da Administração Interna
pela Portaria 31/93 (2~’ Série) publicitada no Diário da Repüblica II
Série, nümero dezassete em vinte e urn de Janeiro de

mil

novecentos

e noventa e trés e recouhecida como pessoa colectiva de utilidade
püblica, nos termos do Decreto-Lei n° 460/77 de sete de Novembro,
conforme diploma emitido pela Presidéncia do Conseiho de
Ministros em vinte e dois de Junho de mu novecentos e noventa e
oito, publicado no Diário da Repüblica II Série, nümero cento e trinta
e quatro, de doze de Junho de mu novecentos e noventa e oito, tendo
ainda verificado a qualidade e poderes para este acto pela certidäo
permanente que retirei em quatro de Junho de dois mu e catorze de
www.i~orta1daempresa.pt,

corn o código G83S57O3~fl6U1

que

arquivo e pela acta da ReuniAo do Conseiho de Fundadores e
Beneméritos, que teve lugar no dia seis de Maio de dois mU e
catorze,

de

que

também

arquivo

fotocépia

devidamente

certificada.

DECLARARAM Os OUTORGANTE5:
Que dando cumprimento as deliberaçôes tornadas na reuniAo do
Conselho de Fundadores

e Beneméritos, acima mencionada,

procedem a alteração dos

estatutos, aditando o parágrafo 3 ao

artigo quarto; reestruturando o artigo quinto; refonTlulando
sexto; reformulado os parágrafos 1

e 2, do

0

artigo

artigo nono;

reformulando a almnea b) do artigo décimo; reformulando a alInea
a) do artigo décimo primeiro; alterando o artigo décimo segundo;
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e

alterando o artigo décirno terceiro; alterando a artigo décimo
quarto; alterando as parágrafos 1 e 3 e aditamento urn parágrafo, o 4
ao artigo décimo quinto; alterando a artigo décimo sexto;
reforrnulando a artigo a décimo sétimo; alterando a artigo décimo
oitavo; alterando a décimo norm; alterando toda a Secçào IV

—

Conseiho Directivo; alterando a ailnea b) e aditando urna nova
alInea, a d) ao artigo vigésimo quinto; alterando a parágrafo 3 do
artigo vigésimo sexto e todo o CapItulo IV
TransitOrias

a

—

DisposiçOes Finais e

excepçâo do parágrafo 2 do artigo vigésimo oitavo e

eliniinado a artigo trigésimo, refomaulando-se, assim, todo a
articulado a qual passa a ter a seguinte redacçäo:
CAPITULO I
NATUREZA, SEDE E FINS
Artigo 1°
(Natureza)
A FundaçAo Marques de Pombal, adiante designada par Fundação, é
uma pessoa colectiva de direito privado, sern fins lucrativos, visando
fins de utilidade püblica, que se rege pelos presentes Estatutos e em
tudo a que neles for considerado omisso, pela Lei Portuguesa
aplicável.
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Artigo 2°
(Duraçào)
A FundaçAo é de duraçAo ilimitada.

0.

a.

z
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Artigo 3°
(Sede)

A FundaçAo tern a sua sede no Conceiho de Oeiras, podendo criar
delegaçOes ou quaisquer outras formas de representação, fora dele,
onde for julgado conveniente para o cumprirnento dos seus fins.
Artigo

40

(Fins)
1.

A Fundação tern por firn contribuir, primordialmente, para a

desenvolvirnento do Conceiho de Oeiras, nos dominios da açAo
social, nomeadarnente no apoio a crianças e jovens,
integraçäo social e cornunitária,

a

familia,

a

a protecção dos cidadãos na veihice

e invalidez, na promoçäo e protecção da saüde, da cultura, da
educaçäo, do artIstico, do cientifico e do desportivo, podendo
estender a sua acçâo as Autarquias corn aquele conceiho gerninadas,
no âmbito da figura do Marques de Pombal.
2.

Em caso de situação de calamidade püblica no concellio de

Oeiras, a Fundação terá como fim exciusivo contribuir para minorar
as carências mais prementes dos respectivos municipes.
3. Desenvolver sern fins lucrativos atividade relevante em favor da
Cornunidade em areas de relevo social: tal conao a promoçâo da
cidadania e dos direitos hurnanos, a educaçào, a cultura, o desporto,
o associativismo jovern, a protecção de crianças jovens, pessoas
idosas,

pessoas

desfavorecidas,

bern

como

cidadãos

corn

necessidades sociais, protecçäo do rneio arnbiente e patrimánio
natural, combate

a

descriminação baseada no género, raça, etnia,

religião,

a erradicaçao

da pobreza,

estar

fisico,

empreendedorismo,

o

a promoçâo
a

da saMe e do bern
inovação

e

o

desenvolvimento económico e a preservaçào do patrimOnio cultural.
Artigo 5°
(Actividades)
Para a prossecuçào dos seus fins, a Fundação desenvolverá as acçOes
que

os

seus

órgãos

considerem

adequadas,

cumprindo-ihe,

nomeadamente, realizar ou promover:
a)

Projetos e açôes na area social relativos ao apoio

juventude e

a

a infancia,

proteção dos cidadãos na velhice, terceira idade e

doença;
b)

Iniciativas de promoção e protecção da saüde, designadamente

em relaçäo aos mais desfavorecidos;
c)

Projetos de solidariedade e apoio as familias e

a sua integraçAo

social e comunitária;
d) Iniciativas de carácter cultural, especialmente nas suas vertentes
fisicas, estéticas, intelectuais e desportivas;
e) Valorização e reabilitaçKo flincional e econórnica do património
cultural edificado;

0

InvestigaçAo cientIfica, especialmente em temáticas inovadoras e

interdisciplinares com repercussAo no tecido econórnico, social e
cultural do Conceiho;
g) Projectos de investigaçâo e estudos de carácter histórico sobre a
figura do Marques de Pombal e a sua época;
h) Atividades editoriais, formativas e de animação;
i) A instifiuiçâo de prémios para os cidadãos, em particular os jovens,
que mais se distingam na sua area de actividade;

j)

A atribuição de subsIdios ou apoios econórnicos as iniciativas

dos munIcipes de reconhecido mérito, que se integrem nos fins da
Fundação;
k)

Atividades de carácter desportivo e de lazer, essencialmente

no que respeita
1)

A

a construção e gestão de equiparnentos colectivos;—

cooperação

corn

entidades

congéneres

nacionais

ou

estrangeiras;
rn) A realizaçäo de eventos de Indole social, cultural, desportiva e
recreativa.
Artigo 6°
(Critério Orientador das Actividades da Fundaçào)
A Fundaçäo pautará as suas actividades exclusivamente por fins de
utilidade püblica, aceitando cooperar corn a Adrninistração Central e
Local, sujeitando-se aos deveres e princIpios decorrentes do Estatuto
de Utilidade Püblica, de acordo e nas condiçOes da legislaçào
aplicável.
CAPITULO II
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO
Artigo

70

(Substrato Patrimonial)
Constitui dotação da Fundação o frmndo inicial próprio no valor da
contribuiçAo de todos os fundadores Mo podendo ser inferior a
€500.000,00 (quinlientos mil euros).
Artigo 8°
(Outro Patrimonio)
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Para alérn do flindo inicial próprio previsto no artigo anterior,
integrarão o património da Fundação o conjunto de bens e direitos
afectos as suas actividades, designadarnente:
a)

A5

doagOes, heranças ou legados e subsIdios que the sejam

atribuIdos por entidades püblicas ou privadas, quer portuguesas, quer
estrangeiras;
b)

Todos os hens rnóveis ou imóveis adquiridos para o seu

thncionarnento e instalaçâo, e todos aqueles que se adquiram corn os
rendinientos provenientes do investirnento dos seus próprios hens;--c)
d)

Os donativos que receber de modo regular ou ocasional;
A receita dos serviços que venha a prestar, da venda de qualquer

tipo de publicaçAo e da cobrança ou cedëncia onerosa de direitos de
autor de que seja titular.
Artigo

90

(Fundo Pernianente de Investirnento)
1.

A Fundaçäo terá urn Fundo Pennanente de Investimento,

constituIdo pelos rendimentos e hens que para esse firn forem em
cada mornento afectos pelo Conseiho de Administração, precedido
de parecer favorável do Conselho de Curadores.
2.

0 Fundo Pennanente de Investimento nAo poderá ser aplicado

em despesas de funcionarnento ou ern actividades regulares da
FundaçAo, salvo determinação ern contrário do Conselho
de
Curadores, sern prejuIzo do equilIbrio financeiro da Fundaçào.
3. 0 Fundo Pernianente de Investimento deverá ser repartido
segundo critérios de optirnização de resultados.

-Artigo 10°-(Autonomia Financeira)
1.

A Fundaçäo goza de total autonomia financeira.

2.

No exercIcio da sua actividade a Fundaçào pode:

a)

Adquirir, alienar ou onerar, a qualquer tItulo, bens rnóveis e

inióveis;
b)

Aceitar quaisquer doaçOes, heranças ou legados, a beneficio de

inventário;
c)

Negociar e contrair ernpréstinaos e prestar as garantias para

tanto necessánas;
3. No caso das doaçOes, heranças ou legados estarern sujeitos a
qualquer condição ou encargo, a sua aceitação depende da sua
análise caso a caso e da compatibilidade destes corn os fins da
Fundação, ou qualquer outro de natureza vária, norneadamente
exigéncias econórnico-financeiras e juridicas.
CAPITULO III

SECçAO i
DISPOSIçAO PRELIMINAR
Artigo 110
(OrgAos da Fundação)
São órgAos da Fundaçâo:
a) 0 Conseiho de Curadores:
b) 0 Conseiho de Adrninistração;
c) 0 Conselho Diretivo;
d) 0 Conselho Fiscal.
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SECçAO ii
CONSELHO DE CURADORES
Artigo 12°
(CornposiçAo e Mandato)
1.

0 Conseiho de Curadores é composto par urn nümero Irnpar

de membros, no máximo de nave membros, designados de entre
personalidades de reconhecido mérito e competéncia em qualquer
das areas de actividade da Fundaçao.
2.

0 mandato dos membros do Conseiho de Curadores é de oito

anos.
3.

0 mandato dos membras do Conseiho de Curadores cessa:---

a)

Pelo termo do mandato, mencionado no nürnero anterior;

b)

Par morte ou incapacidade permanente;

c)

Por renüncia, mediante comunicaçAo escrita dirigida ao

Presidente do Conseiho de Curadores;
d)

Par exclusão deliberada em escrutInio secreto par maioria de

dais terços dos membros do Conseiho em fiinçOes, cam fundarnento
em indignidade, falta grave ou desinteresse manifesto no exercIcio
das funçOes.
4.

Os membros são designados pelos instituidores do flindo

inicial próprio da Fundação, denominados Fundadores e pelos
Beneméritos, reunidos em assembleia, expressamente convocada
para a efeito.

7

5.

A assernbleia referida no nümero anterior é convocada de

alto em alto anos, para designar os membros do Conseiho de

Curadores e sempre que haja necessidade de proceder

a substituiçäo

de algum dos seus membros.
6.

E

considerada Benemérita a pessoa singular ou colectiva cujo

contributo para a FundaçAo seja igual cu superior a €14.500,00
(catorze mil e quinhentos euros).
Artigo 13°
(Competéncia)
Compete ao Consellio de Curadores:
a)

Garantir a manutenção

dos

princIpios

inspiradores

da

Fundaçäo;
b)

Emitir orientaçöes gerais sobre o projecto de piano de

actividades e orçamento para o ano seguinte, bern corno pronunciar
se sobre as questOes especIficas que the sejam submetidas pelo
Conseiho de AdministraçAo, respeitantes
c)

a actividade da Fundação;-

Apreciar e votar anualmente o relatOrio de actividades, balanço

e dernonstração de resultados do ano anterior, a apresentar pelo
Conselho de Adn2inistração, bern como tornar conhecimento do
parecer do Conseiho Fiscal sobre estes documentos;
d)

Designar

e

destituir

os

membros

do

Conselho

de

Administragão;
e)

Designar e destituir os membros do Conseiho Fiscal;

f)

Dar parecer sobre a afectação de rendimentos e bens, a que se

refere o n°1 do artigo 9°;
g)

Fixar as remuneraçOes ou senhas de presença dos membros

do Conselho de Administração, Conseiho Directivo e do Conselho

~ /
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Fiscal.
h)

Proceder a actualizaçAo do valor da cornparticipaçAo dos

Beneméritos, sob proposta do Conseiho de Administração.
i)

Emitir parecer vinculativo sobre proposta de alteraçAo de

estatutos.

j) Apreciar e deliberar sobre quaisquer propostas que ihe sejarn
apresentadas pelos outros órgãos da Fundação.
Artigo 14°
(Funcionarnento)
1. 0

Conselho

de

Curadores

reunirá

sernestrairnente,

indicativamente nos meses de Marco e de Novembro e, além disso,
sempre que urn terço dos seus mernbros ou o Conseiho de
Administração o solicite ao respectivo Presidente.
2.

As deliberaçOes são tomadas por rnaioria simples dos votos

validarnente expressos.

3.

Os membros do Conseiho elegerão, de entre si e por rnaioria

absoluta, o Presidente.
4. As pessoas colectivas serão representadas nas reuniöes do
Conselho por urna pessoa devidarnente mandatada, por carta dirigida
ao respectivo Presidente.

sEcçAo iii
CONSELHO DE ADMINISTRAçA0

Ii

Artigo 15°

7

(Cornposiçao e Mandato)
1.

0 Conseiho de Admamstração e composto por cinco ou sete

,) Q

membros, designados pelo Conseiho de Curadores.
2.

-

Os membros do Conseiho de Administração elegerão de entre

eles o Presidente e urn Vice-Presidente.
3.

Os membros do Conseiho de Adrninistração elegerâo entre

eles, os rnernbros do Conseiho Diretivo.
4. 0 mandato dos membros do Conseiho de Administração é de
quatro anos.
Artigo 16°
(Competéncias)
1.

Ao Conseiho de Adrninistração cabem os poderes de gestäo

do Patrirnónio da Fundaçäo, e a realizaçäo dos fins estatutários, bern
como deliberar sobre proposta de alteração dos respetivos estatutos,
de rnodificaçäo ou de extinçäo da Fundaçäo, nos termos do artigo 26°
destes Estatutos.
2.

Para a execução do disposto no nürnero anterior cornpete, ern

especial, ao Conseiho de Adrninistração:
a)

Definir e

estabelecer a poiltica de

actividades

da

FundaçAo;
b)

Definir orientaçOes de investirnento da FundaçAo e fixar o

montante do Fundo Pemianente de Investirnento;
c)
O

Apreciar e submeter

a aprovaçâo do Conseiho de Curadores

orçarnento e a piano anuais de actividades da Fundaçâo, sob

proposta do Conseiho Diretivo;
d)

Apreciar e submeter a aprovaçâo do Conseiho de Curadores

o relatório de actividades e as contas de cada exercIcio, sob proposta
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do Conseiho Diretivo;
e)

Administrar e dispor do patrirnónio da Fundação;

0

Negociar e contrair empréstimos e prestar as garantias

necessái-ias, nos tem~os da ailnea c), do n° 2, do artigo 100;
g)

Aceitar as doaçOes, heranças ou legados atribuldos

a

FundaçAo;
h)

Representar a Fundaçâo emjuIzo e fora dde;

i) Eleger os membros do Conseiho Diretivo;

j)

Aprovar e publicitar os Códigos de Conduta que regulam as Boas

Práticas da Fundaçäo.
Artigo 17°
(Funcionamento)
1.

0 Conseiho de Adniinistraçao reüne mensalmente e sempre

que convocado pelo seu Presidente.
2. As deliberaçOes são tomadas por rnaioria, gozando o Presidente de
voto de qualidade.
Artigo 18°
(RepresentaçAo e Vinculação da FundaçAo)
1.

A representação da Fundação compete ao Presidente do

Conselho de AdministraçKo ou a urn Administrador por este

J

designado para cada ato em concreto.
2.

A FundaçAo obriga-se pela assinatura conjunta de dois

membros do Conseiho de Administração, uma das quais será
obi~gatoriarnente a do Presidente ou, na sua falta ou impedirnento, a
do Vice-Presidente.

3.

0 Conseiho de Adrninistração poderá constituir mandatários

para a prática de actos ou categorias de actos cellos e deten1linados.
Artigo 19°
(Relatorio e Contas Anuais)
1.

0 Consellio de Adrninistraçäo apresentará ao Conseiho Fiscal,

ate 31 de Marco de cada ano, o Relatório de Actividades da
Fundação durante o ano civil anterior, bern corno as contas dos
resultados do exercicio.
2. 0 Conselho de Administração procederá anualmente ao inventário
do patrirnónio da Fundação e a urn balanço das suas receitas e
despesas, devendo para esse efeito organizar e manter ern dia a
respectiva contabilidade.

SECçAO iv
CONSELHO DIRECTIVO
Artigo

200

(Cornposiçâo e Mandato)
1.

0 Conselho Diretivo tern competéncia para a gestào dos

assuntos ColTentes da Fundação.
2.

0 Conseiho Diretivo será composto por:

a)

0 Presidente do Conseiho de Adrninistração ou rnernbro a

designar pelo Conseiho de Administração;
b)

0 Vice-Presidente do rnesrno Conseiho ou rnernbro a designar

pelo Conselho de Adrninistração;
c)

Urn vogal eleito de entre as membros do Conseiho de

Adrninistraçào, sob proposta do Presidente do Conseiho Diretivo.--
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d) 0 mandato do Conselho Diretivo é de quatro anos.
Artigo 21°
(Competências do Conseiho Diretivo)
1.

Ao Conseiho Diretivo cabem os poderes de gestão corrente dos

assuntos da Fundação.
2.

Para a execução do disposto no nümero anterior compete, em

especial, ao Conseiho Diretivo:
a)

Estabelecer a organização interna da Fundaçäo, aprovando os

regulamentos e criando

os

órgAos e serviços que entender

necessários ao seu fUncionamento;
b) Contratar, despedir e dirigir pessoal, bem como fixar as respetivas
remuneraçOes;
c)

Exercer outras competéncias, no âmbito da gestão corrente,

delegadas pelo Conselho de Adrninistração.
Artigo 22°
(Funcionamento)
1.

0 Conselho Diretivo reüne duas vezes por mês ou sempre que

convocado pelo seu Presidente.
2. As decisOes do Conselho Diretivo são tomadas por maioria
simples.

SECçAO v
CONSELHO FISCAL
Artigo 23°
(CornposiçAo e Mandato)

1.

0 Conseiho Fiscal é composto por três membros designados

pelo Conselho de Curadores.

-

2. 0 mandato dos membros do Conseiho Fiscal é de quatro anos.
Artigo 24°
(Cornpetëncias)
Compete ao Conseiho Fiscal:
a)

Verificar se a aplicaçäo das receitas da Fundaçäo se realizou

de harnaonia corn os fins estatutários;
b)

Conferir e assegurar a actualizagão do inventário do patrirnóriio

da Fundação;
c)

Examinar periodicamente a regularidade e a confonnidade da

contabilidadee da escrituração da Fundaçäo;
d)

Examinar e emitir parecer vinculativo sobre o balanço e contas

do exercicio e sobre todos os assuntos que o Conselho de
AdministraçAo submeta a sua apreciaçAo.
Artigo 25°
(Funcionarnento)
1.

0 Conselho Fiscal reüne ordinariamente uma vez por trirnestre

e as suas deliberaçOes serão tornadas por rnaioria simples.
2.

0 Presidente do Conselho Fiscal ou urn seu representante

poderá assistir as reuniôes do Conselho de Adrninistraçào sempre
que o entenda.
3.

E

obrigatoria a presença do Conselho Fiscal nas reuniOes do

Conselho de Administração sernpre que estas tratern da discussao do
orçarnento e piano de actividades, bern corno na discussAo das contas
de cada exercIcio.

4. 0 Conselho Fiscal poderá exigir reuniOes conjuntas corn o
Consellio de Administraçäo, sempre que a julgue conveniente para o
exercIcio das suas competéncias.
CAPITULO IV

DIsPosIçOEs FINAlS E TRANSITORIAS
Artigo 26°
(Alteração dos Estatutos, TransformaçAo e Extincão)
1.

A iniciativa de proposta de alteração dos presentes estatutos

cabe ao

Conseiho

de Adrninistração,

que a deverá dirigir,

acompanhada do parecer vinculativo do Consellio de Curadores,

a

entidade püblica competente para a reconhecirnento da Fundaçâo.--2.

Ena caso de transforn-iaçäo, nos ten~os do artigo 1900, do

Código Civil, haverá de ser ouvido, além do Conseiho de
Administraçäo, o Conseiho de Curadores.

3.

Para efeitos do artigo 193° do Código Civil, a comunicaçao da

ocorrência de urna causa extintiva da FundaçAo, a efectuar pelo
Conselho de AdministraçAo, não se fará, todavia, sern prévia audição
do Conselho de Curadores, devendo a posiçào assumida par este
órgão da Fundação ser levada ao conhecimento da entidade
mencionada naquela disposiçAo do Código Civil.
~
Em caso de extinçAo, a patrirnónio da Fundaçâo terá a destino
que, por deliberaçKo do Conselho de Curadores, for julgado mais
conveniente para a prossecuçAo dos fins para que foi instithIda.
Artigo 27°
(DestituiçAo)

1.

A destituição dos membros do Conseiho de Adrninistração, do

Conselho Diretivo e do Conseiho Fiscal será tomada por escrutInio
secreto, por maioria absoluta dos membros do Conselho de
Curadores.
2. Nos casos referidos no nümero anterior é exigido quorum
deliberativo de dois terços dos membros em efectividade de
funçOes.
Artigo 28°
(RemuneraçOes)
O valor das remuneraçOes, senhas de presença, despesas de
representação ou ajudas de custo dos membros do Conselho de
Administraçâo, do Conseiho Directivo e do Conselho Fiscal é fixado
pelo Conselbo de Curadores.
ASSIM 0 OUTORGARAM.
EXIBIRAM:
certificado de

admissibilidade

nümero

2014026207,

com o

código de acesso 4$77~72i2.~5573 ernitido em vinte e seis de
Junho de dois mu e catorze pelo Portal da Empresa.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o seu
conteüdo, tudo em voz alta e na sua presença simultânea, cujas
identidades verifiquei por exibiçäo dos seus cartOes de cidadAo
nümeros, respectivarnente, 04566231 2 ZZ7 válido ate 22/09/20 14 e
01122277 8 ZZ4 válido ate 06/11/2014 emitidos pela Repüblica
Portuguesa.
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A Notária,

