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ESTATUTOS DA FUNDAÇAO CLARET

(actualizados em 02/ 71/20t7 |

CAPITULO I

arti8o le

A Província Portuguesa da Congregação dos Missionários do Coração de Maria institui uma

fundação particular de solidariedade social, denominada Fundação Claret, que se rege pelos

presentes estatutos.

arti8o 2e

A Fundação Claret, com sede na Av. Dr. Moreira de Sousa,462, freguesia de Pedroso, concelho

de Vila Nova de Gaia, tem âmbito nacional, podendo estender o seu âmbito de actuação a

nÍvel internacional e visa como objectivo principal a prestação de serviços e gestão de

equipamentos no âmbito da acção social, educação e formação profissional, designadamente

através do apoio a crianças, jovens e famílias necessitadas e à integração social e comunitária;

podendo alargar a sua acção a titulo secundário à promoção de protecção da saúde,

nomeadamente através da prestação de cuidados da medicina preventiva, curativa e de

reabilitação; promoção da educação e da formação profissional, nomeadamente nas áreas

pré-escolar e escolar e nas actividades de tempos livres; promoção de iniciativas de carácter

social, cultural, desportivo e ambiental, nomeadamente por recurso às novas tecnologias de

informação e comunicação; promoção da cooperação social, nomeadamente com as

comunidades.

artigo 3e

Para realização deste objectivo propõe-se criar, adquirir, gerir, manter ou desenvolver, entre

outros, equipamentos de natureza social, económica e financeira dos utentes e suas famílias.

artigo 4s

Os serviços a que alude o artigo segundo serão prestados gratuita ou onerosamente relevando

para o efeito a situação social, económica e financeira dos utentes e suas famílias.
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ESTATUTOS DA FUNDAÇAO CLARET

(actualizados em 07/ 03 /ZO13l

CAPITULO I

artigo 1e

A Província Portuguesa da Congregação dos Missionários do Coração de Maria institui uma

fundação pârticular de solidariedade social, denominada Fundação Claret, que se rege pelos

presentes estatutos.

a rtigo 2e

A Fundação Claret, com sede na Av. Dr. Moreira de Sousa,462, freguesia de Pedroso, concelho

de Vila Nova de Gaia, tem âmbito nacional, podendo estender o seu âmbito de actuação a

nível internacional e visa como objectivo principal a prestação de serviços e gestão de

equipamentos no âmbito da acção social, educação e formação profissional, designadamente

através do apoio a crianças, jovens e famílias necessitadas e à integração social e comunitária;

podendo alargar a sua acção a titulo secundário à promoção de protecção da saúde,

nomeadamente através da prestação de cuidados da medicina preventiva, curativa e de

reabilitação; promoção da educação e da formação profissional, nomeâdamente nas áreas

pré-escolar e escolar e nas actividades de tempos livres; promoção de iniciativas de carácter

social, cultural, desportivo e ambiental, nomeadamente por recurso às novas tecnologias de

informação e comunicação; promoção da cooperação social, nomeadamente com as

comunidades.

artigo 3e

Para realização deste objectivo propõe-se criar, adquirir, gerir, manter ou desenvolver, entre

outros, equipamentos de natureza social, económica e financeira dos utentes e suas famílias.

artigo 4e

Os serviços a que alude o artigo segundo serão prestados gratuita ou onerosamente relevando

para o efeito a situação social, económica e financeira dos utentes e suas famílias.
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CAPITULO II

oo parRtvóttto E REcEtrAs

artigo 59

Constituem o património da Fundação Claret os bens constantes da relação anexa a estes

estatutos, bem como os demais bens e valores que por esta venham a ser adquiridos.

artigo 6s

Constituem receitas da Fundação CIaret:

a) O rendimento dos bens e capitais próprios;

b) O rendimento de heranças, legados e doações instituídos a seu favor;

c) O rendimento proporcionado pelo serviço prestado;

d) As compensações pagas pelos utentes e suas famílias;

e) Os donativos que lhe sejam atribuídos e produtos de festas e subscrições

f) Os subsídios e comparticipações provenientes do Estado, de organismos públicos e

entidades privadas;

CAPITULO III

DOS CORPOS GERENTES

sEcçÃo r

DrsPostçÔES GERATS

artigo 7e

Os corpos gerentes da Fundação são constituídos por:

a) Conselho de Administração

b) Conselho Fiscal

Cujos membros exercerão as suas funções por um período de quatro anos, com o limite de

três mândatos.
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1- Em caso de vacatura da maioria de lugares de cada órgão, a entidade com poderes de

designação deverá promover, no prazo de um mês, o preenchimento das vagas verificadas.

2 - A posse dos membros dos corpos gerentes é conferida pelo Superior Provincial da Província

Portuguesa da Congregação dos Missionários do Coração de Maria.

artigo 8e

1. o exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é gratuito, podendo justificar, no

entanto, a remuneração de certas funções e o pagamento de despesas derivadas do

exercício do cargo;

2. Quando o volume do movimento financeiro o justifique ou a complexidade da

administração exija a presença prolongada de um ou mais membros dos corpos

gerentes da Fundação, podem estes ser remunerados.

artigo 9s

Não podem ser novamente designadas para o exercício de funções nos corpos gerentes as

pessoas que, mediante processo judicial, hajam sido removidas dos cargos directivos da

Fundação ou de outra instituição particular de solidariedade social, ou que tenham sido

declaradas responsáveis por irregularidades cometidas no exercício das mesmas funções.

artigo 10e

Não é permitido aos membros dos corpos gerentes o desempenho de um cargo directivo na

Fu nda çã o.

artigo L1s

1. Os corpos gerentes são convocados pelos respectivos presidentes e só podem

deliberar com a presença da maioria dos seus titulares;

2. As deliberações são tomadas por maioria de votos dos membros presentes, tendo o

presidente, além do seu, direito a voto de desempate;

3. As votações respeitantes a assuntos de incidência pessoal de qualquer dos membros

serão feitas por escrutínio secreto;

4. Das reuniões dos corpos gerentes será sempre lavrada acta que será assinada por

todos os presentes.
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artigo 12e

Os membros dos corpos gerentes não podem abster-se de votar nas reuniões que estejam

presentes e são responsáveis civil e criminalmente pelas faltas ou irregularidades cometidas no

exercício do seu mandato salvo se, além dos motivos previstos na lei, se verificarem as

seguintes condições:

a) Não tiverem tomado parte na resolução e a reprovarem em declaração expressa na

acta da sessão imediata em que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra a resolução e o fizerem consignar na respectiva acta.

artigo 13s

Os membros dos corpos gerentes não podem votar em assuntos que directamente lhes diga

respeito ou que sejam interessados os respectivos cônjuges, ascendentes e equiparados.

artigo 14e

1. É vedada aos membros dos corpos gerentes a celebração, directamente ou por

interposta pessoa, de contratos com a Fundação, salvo se deles resultar manifesto

beneficio para a instituição;

2. Os fundamentos das decisões sobre os contratos referidos no número anterior

deverão ser discriminados em acta.

sEcçÃo I

DO CONSELHO DE ADMINISTRAçÃO

artigo Lse

1. A administração da Fundação compete a um conselho composto por cinco membros

designados pelo Superior Provincial da Província Portuguesa da Congregação dos

Missionários do Coração de Maria, que indicará o presidente;

2. Os membros do Conselho de Administração distrlbuirão entre si os cargos de Vice-

. Presidente, Tesoureiro, Secretário ê Vogal, na primeira reunião realizada após a sua

designação.
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artigo 16e

Ao Conselho de Administração compete gerir e representar a instituição, incumbindo-lhe

nomeadamente:

a) Garantir a efectivação dos direitos dos beneficiários;

b) Elaborar, submeter ao parecer do Concelho Fiscal e aprovar as contas de gerência, o

relatório, as contas de exploração previsional e os orçamentos, bem como apresenta-

los ao visto das entidades competentes;

c) Elaborar e aprovar o programa de acção anual da Fundação;

d) Praticar os actos e celebrar os negócios jurídicos que se mostrem necessários à

concretização dos fins da Fundação;

e) Criar, manter ou extinguir estabelecimentos, sectores e serviços da Fundação, bem

como assegurar as respectivas formas de organização e funcionamento,

designadamente elaborando os necessários regulamentos internos;

f) Promover a escrituração dos livros de acordo com as normas legais aplicáveis;

g) Organizar o quadro de pessoal, contratar e gerir o pessoal da Fundação;

h) Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens e valores da Fundação;

i) Deliberar sobre a aceitação de heranças, legados e doações com respeito pela

legislação aplicável;

j) Providenciar sobre as fontes de receitas;

l) Deliberar sobre a constituição e movimentação de aplicações financeiras,

designadamente de depósitos bancários a prazo;

m) Propor à entidade tutelar a alteração destes estatutos ou a modificação dos fins da

Fundação;

' n) Deliberar sobre a integração de outras instituições na Fundação;

o) Comunicar à entidade competente para o reconhecimento a ocorrência de factos

que, nos termos da lêi, constituem causa extintiva da Fundação;

p) Representar a Fundação em juízo e fora dele;
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q) Zelar pelo cumprimento da lei, destes estatutos e das deliberações dos corpos

gerentes.

artigo 17e

1- Compete em especial ao presidente:

a) Superintender na administração da Fundação, orientando e fiscalizando os

respectivos serviços;

b) convocar e presidir às reuniões e dirigir os trabalhos do Conselho de

Administração, bem como promover a execução das suas deliberações;

c) Despachar os assuntos normais de expediente e outros que careçam de solução

urgente, sujeitando estes últimos à confirmação do conselho na primeira reunião

seguinte;

d) Representar a Fundação em todos os actos e contratos;

e) Assinar e rubricar os termos de abertura e de encerramento do livro de actas do

Concelho, bem como os documentos de despesas.

2 - O Presidente do Conselho de Administração pode delegar em membros do próprio

Conselho de Administração, algumas das suas funções.

artigo 18e

Compete ao Vogal coadjuvar os restantes membros do Conselho de Administração nas

respectivas atribuições e exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

artigo 19e

Compete ao vice-presidente substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos.

artigo 20e

Compete ao Secretário:

a) Redigir as actas das sessões;

' b) Assinar com o Presidente os documentos de despesas.
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artigo 21e

Compete ao Tesoureiro:

a) Receber e guardar os valores da Fundação;

b) Satisfazer os pagamentos e assinar a documentação relativa à receita;

c) Arquivar todos os documentos de receitas e despesas;

d) Orientar a escrituração das receitas e despesas;

e) Apresentar mensalmente ao Conselho de Administração o balancete de tesouraria.

artigo 22e

O Conselho de Administração pode constituir mandatários ou delegar em qualquer um dos

seus membros algumas das suas atribuições, designadamente, delegar num ou em vários dos

seus membros a prática dos actos de gestão corrente da Fundação, sendo este(s)

considerado(s) a d m in ist ra d o r(es) executivo(s).

artiSo 23e

O Conselho de Administração reunirá por convocação do Presidente ou do Vice-Presidente,

sempre que os mesmos julguem necessário e pelo menos uma vez em cada trimestre.

artiSo 24e

A Fundação fica obrigada:

a) Pela assinatura conjunta de dols membros do Conselho de Administração, um dos

quais deverá ser o Presidente ou o Vice-Presidente;

b) Pela assinatura de um membro do Conselho de Administração no exercício de

poderes que nele houverem sido delegados por deliberação do órgão.
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sEcçÃo ril

DO CONSELHO FISCAL

artigo 25e

O Conselho Fiscal da Fundação é constituído por três membros designados pelo Superior

Provincial da Província Portuguesa da Congregação dos Missionários do Coração de Maria, que

indicará o Presidêntê.

Os membros do Conselho Fiscal distribuirão entre si os cargos de Vice-Presidente e Vogal.

artigo 26e

Compete ao Conselho Fiscal:

a) Fiscalizar a escrituração da Fundação;

b) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros nas sessões do Conselho

de Ad ministração;

c) Dar parecer sobre o relatório, contas, conta de exploração previsional e orçamentos

da Fundação, bem como sobre todos os assuntos que o Conselho de Administração

entenda colocar à sua apreciação.

arÍigo 27e

O Conselho Fiscal pode solicitar ao Conselho de Administração os elementos que considere

necessários ao cumprimento das suas atribuições, assim como propor a realização de reuniões

conjuntas dos dois órgãos para análise de assuntos cuja importância taljustifique.

artigo 28e

O Conselho Fiscal reúne sempre que o julgue conveniente, e, obrigatoriamente, duas vezes

por ano.



CAPITULO IV

DtSPOStçÔES FTNAIS

artigo 29e

A Fundação Claret, no exercício das suas actividades, pode estabelecer quaisquer formas de

cooperação com outras instituições de solidariedade social, com o Estado e demais entes

públicos e com entidades privadas, por forma a obter-se um maior grau de justiça social.

artigo 30e

No caso de extinção da Fundação Claret compete ao Conselho de Administração tomar quanto

aos bens e aos utentes da Fundação as medidas necessárias à salvaguarda dos objectivos

sociais prosseguidos, em conformidade com a legislação aplicável.

artigo 31e

A Fundação Claret pode filiar-se em quaisquer associações, federações ou uniões e aceitar a

integração das instituições que lho solicitem.

artigo 32e

Os casos omissos serão resolvidos por deliberação do Conselho de Administração de acordo

com a legislação em vigor.
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