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Constituição de Associação

Primeiro: RICARDO ALEXANDRE MADEIRA PIRES, casado, natural da

freguesia de Baixa da Baúeira (extinta), concelho de Moita, residente em Rua

República do Paraguai, Número 29,3." Esq.o, Lisboa, contribuinte n' 198807295.

Segundo: MARIA MANUELA RIBEIRO BRITO MARTINS DOS SANTOS,

casada, natural da freguesia de Socorro (extinta), concelho de Lisboa, residente

em Rua João de Freitas Branco, Número 16, Bloco A, 3." A, Lisboa, contribuinte

n'126862958.

Que constituem uma Associação que se regerá pelo disposto nos artigos
seguintes:

Artigo 1.o

Denominação, sede e duração

1. A associação, sem fins lucrativos, adota a denominação ATPP -

ASSOCIAÇÃo on TRANSPLANTADoS PULMONARES DE PORTUGAL, e

tem a sede na Hospital de Santa Marta, Rua de Santa Marta, Número 50, Lisboa ,

freguesia de Santo António , concelho de Lisboa e constitui-se por tempo

indeterminado.

2. A associação tem o número de pessoa coletiva 514351942 e o número de

identificação na segurança social 251435L9427.

Artigo 2.o

Fim

A associação tem como fim prestar ações de esclarecimento, apoio, defesa e

orientação com objetivo de melhoria da qualidade de vida a: candidatos a
transplante pulmonar; recetores de transplante de pulmonar; suas famílias,
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cuidadores e amigos. Colaborar na informação aos doentes pulmonares crónicos,

que ainda não são candidatos a transplante, bem como os seus familiares,
relativamente aos procedimentos que devem ser cumpridos. Colaborar no

desenvolvimento e incentivo, pelas formas ao seu alcance, a recuperação a nível

moral e psíquico, e a reintegração a nível social e laboral do pré-transplantado e

pós-transplantado. Estimular, apoiar e promover ações de autoajuda que visem a

partilha de experiências e troca de informação entre transplantados e candidatos

ao transplante pulmonar. Sensibilizar a opinião pública relativamente ao

hansplante pulmonar e às diversas doenças que podem levar à necessidade de um

transplante pulmonar. Promover junto das entidades competentes a necessidade

de incremento da transplantação pulmonar, bem como a sensibilização pública

para a problemática da doação. Garantir junto das entidades competentes a

assistência médica e medicamentosa gratuita aos transplantados pulmonares e

candidatos a transplante. Garantir junto das entidades competentes a defesa dos

direitos dos pré-transplantados e pós-transplantados, nomeadamente ao cartão de

estacionamento para pessoas com deficiência e lugar de estacionamento

personalizado. Garantir junto das entidades competentes apoio logístico ao

transplantado como ao acompanhante, nomeadamente ao nível do alojamento em

caso de necessidade. Promover uma bolsa de voluntários visando o apoio global

às famílias que se encontram numa situação vulnerável de pré ou pós transplante.

Realização e colaboração em estudos, seminários, colóquios e outras iniciativas

que permitam a reflexão e debate sobre a transplantação pulmonar assim como

para angariação de fundos. Impulsionar parcerias e intercâmbio com entidades

nacionais e intemacionais que permitam a obtenção de informação, vivências e

questões técnicas relativas ao transplante pulmonar. Colaborar com outras

entidades, públicas ou privadas, cujas atividades contribuam para os fins da

associação.

Artigo 3.o

Receitas

Constifuem receitas da associ ação, designadamente:

a) ajoia inicial paga pelos sócios;
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b) o produto das quotizações fixadas pela assembleia geral;

c) os rendimentos dos bens próprios da associação e as receitas das atividades

sociais;

d) as liberalidades aceites pela associação;

e) os subsídios que the sejam atribuídos.

Artigo 4.o

Órgãos

1. São órgãos da associação a assembleia geral, a direção e o conselho fiscal.

2. O mandato dos titulares dos órgãos sociais é de 3 ano(s).

Artigo 5.o

Assembleia geral

1. A assembleia geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dos

seus direitos.

2. A competência da assembleia geral e a forma do seu funcionamento são os

estabelecidos no Código Civil, designadamente no artigo 170o, e nos artigos 172o

a 179o.

3. A mesa da assembleia geral é composta por três associados, um presidente e

dois secretários, competindo-lhes dirigir as reuniões da assembleia e lavrar as

respetivas atas.

Artigo 6.o

Direção
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1. A direção, eleita em assembleia geral, é composta por 3 associados.

2. A direção compete a gerência social, administrativa e Íinanceira da associação,

representar a associação emjuízo e fora dele.

3. A forma do seu funcionamento é a estabelecida no artiso 171'do Códieo Civil.

4. A associação obriga-se com a intervenção de 2 assinaturas.

Artigo 7.o

Conselho Fiscal

1. O conselho fiscal, eleito em assembleia geral, é composto por 3 associados.

2. Ao conselho fiscal compete fiscalizar os atos administrativos e financeiros da

direção, fiscalizar as suas contas e relatórios, e dar parecer sobre os atos que

impliquem aumento das despesas ou diminuição das receitas.

3. A forma do seu funcionamento é a estabelecida no artiso 171" do Códieo Civit.

Artigo 8.o

Admissão e exclusão

As condições de admissão e exclusão dos associados, suas categorias, direitos e

obrigações, constarão de regulamento a aprovar pela assembleia geral.

Artigo 9.o

Extinção. Destino dos bens.
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Extinta a associação, o destino dos bens que integrarem o património social, que

não estejam afetados a Íïm determinado e que não lhe tenham sido doados ou

deixados com algum encargo, será objeto de deliberação dos associados.

Os associados declaram ter sido informados de que devem proceder à entrega da

declaração de início de atividadepara efeitos Íiscais, no prazo legal de 90 dias.

Aos 17 dtas do mês de Março de 2017
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Reconheço as assinaturas supra de Ricardo Alexandre Madeira Pires e de Maria
Manuela Ribeiro Brito Martins dos Santos, feitas na minha presença pelos

próprios, pessoas cuja identidade verifiquei pela exibição, respetivamente, dos

Cartões de Cidadão n." 10837155 7 ZY7, válido até 15/0612019 e n." 02357073 3

ZY4,váiido até 07/1012019, ambos emitidos pela República Portuguesa.

Lisboa e RNPC, aos 17 de março de 2017.

Certificado de admissibilidade n' 2017014274, emitido em 17-03-2017, aprovado

na hora.

A Escriturária.
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usana Cristina Santos Ferreira)


