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CAP1TULO t

Disposig6es Gerais

Artigo 1.o

Denominagio e natureza juridica

A ASSOCIAQAO ULACOMVIDA - A MAIS vALtA NA DIFERENeA (doravante designada ,,Vita

Gom Vida" ou "Associagio") 6 uma associagdo de solidariedade social, com personalidade
jurfdica, sem fins lucrativos e constituida exclusivamente por iniciativa de particulares, incluindo
pessoas com perturbag6es no desenvolvimento intelectual.

Artigo 2.o

Sede e imbito de acAio

A vila com Vida tem a sua sede na Rua Jos6 Duro, n.o 1s, r6s-do-ch6o esquerdo, 1700-
258 Lisboa, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

A Vila Com Vida desenvolver6 a sua atividade no territ6rio nacional.

A Vila Com Vida 6 constitufda por um periodo indeterminado de tempo.

Artigo 3.o

Objeto

A Vila Com Vida tem como objeto e missdo promover o apoio d inclusdo social e comunitdria
de pessoas com perturbag6o do desenvolvimento intelectual ("Challenged People"), mediante a

- concess6o de bens, prestag6o de servigos e outras iniciativas de promogSo do seu bem-estar e(\ qualidade de vida. A Vila Com Vida baseia-se na pessoa, na sua realizag6o pessoal e
profissional, na sua autodeterminaqAo e inclusdo na vida comunitdria, visando que os sonhos e
projetos passem atazer parte da sua vida, assim como o sentimento de pertenga d sociedade
local.

Artigo 4.o

Missio

56o objetivos da Vila Com Vida:

a) promover as condig6es para que as Chattenged Peoptepossam dar o seu contributo

a Sociedade, concedendo-lhes uma oportunidade de desenvolverem a sua

personalidade de forma plena e digna;

b) desenvolver programas de emprego para Challenged People em localidades
portuguesas, procurando obter o apoio e cooperagdo das respetivas autarquias;
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promover a revitalizagdo de localidades portuguesas, atrav6s da reabilitagAo de

casas para habitagdo e de infra-estruturas para turismo e demais actividades

turisticas, bem como o incentivo a actividades culturais, agricolas e pecu6rias, de

restauraqAo e de artes e offcios tradicionais;

recuperar ou restaurar patrim6nio para desenvolvimento dos fins e atividades da

Associaqdo;

promover a criagSo de (y' uma nova pr6tica de urbanismo, com novas pr6ticas

urbanas, que permitam melhorar a vida de Challenged People e de (ii) um modelo

onde haja uma verdadeira inclusio - onde a sociedade se adapte d pessoa com

diferengas, e esta se sinta como parte integrante da comunidade;

promover polfticas e ag6es de preveng6o, formagdo, investigag6o m6dica e
universit6ria, bem como organizar palestras e conferdncias cientfficas dedicadas ao

desenvolvimento, cuidado e integragdo de Chattenged People )

Artigo 5.o

Compet6ncias e principais atividades

Para a prossecugAo da sua miss6o, compete dr Vila Com Vida:

a) estimular as capacidades pr6prias, culturais e sociais de Challenged People,

visando a sua inclusAo no mercado de trabalho atrav6s de projetos de
profissionalizaqdo em parceria com empresas e entidades prlblicas abertas d sua
integragao;

b) contribuir para a adogdo de medidas legislativas e regulamentares que visem a
inclusSo, protegao e apoio a Challenged People, sensibilizando as entidades
p0blicas e privadas para os problemas e necessidades destas pessoas e suas
familias;

c) editar e publicar livros, folhetos, jornais, revistas e qualquer outro tipo de
publicag6es relacionadas com os seus fins e atividades, bem como material de
suporte audiovisual e inform6tico que vise prosseguir os objetivos da Associag6o,
nomeadamente o esclarecimento da sociedade civil e a reabilitagio e integragAo de
Challenged People;

d) fazer-se ouvir nas quest6es relativas A perturbagdo de desenvolvimento
intelectual, particularmente as respeitantes a Challenged People,defendendo e
promovendo os direitos e interesses de Challenged People em tudo quanto
respeite d sua valorizagio, de modo a permitir a sua plena integragdo e
insergSo, e denunciando a violagdo dos seus direitos junto das entidades
competentes;
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e) em geral, prestar servigos ou desenvolver quaisquer outras atividades relacionadas
com os seus fins, designadamente destinadas a financiar os fins da Vila Com Vida.

CAPITULO II

Dos Associados

Artigo 6.0

Gandidatura e adesio

A qualidade de Associado pode ser adquirida por pessoas singulares, incluindo
Challenged People, e por pessoas coletivas.

A Vlla Com Vida tem duas categorias de Associados:

a) Associados Fundadores - os outorgantes do ato de constituigio da AssociagSo;

b) Associados Efetivos - quaisquer pessoas singulares, maiores de 18 anos, ou
pessoas colectivas, que se proponham colaborar na prossecugio dos fins da
Associagio ap6s a sua constituigdo.

No caso dos candidatos a Associados que sejam Challenged People e que sejam
interditos ou inabilitados, estes devem encontrar-se devidamente representados na sua
vida associativa nos termos das disposig6es aplic6veis do C6digo Civil, incluindo no ato
de apresentagAo da sua candidatura a Associado e no exerclcio dos direitos previstos
nas alineas a), b), h) e i) do n.o 1 do artigo 7.o.

A admissdo de Associados Efetivos depende de deliberag6o da Diregdo.

A qualidade de Associado n6o 6 transmiss[vel quer por ato entre vivos quer por

sucessAo por morte.

Artigo 7.o

Direitos e deveres

1. 56o direitos dos Associados:

a) integrar, nos termos destes Estatutos, os 6rg6os da Vila Com Vida;

b) exercer o direito de voto, nos termos da lei e dos presentes Estatutos;

c) participar nas atividades desenvolvidas pela Vila Com Vida, propondo e integrando

grupos de estudo e de trabalho;

d) eleger e ser eleitos para os 6rg5os sociais, tendo que ter, pelo menos, um ano de

vida associativa, nos termos do disposto na alinea c) do n.o 1 do artigo 21 .o e do n.o
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2 do artigo 56.0, ambos do Estatuto das Instituig6es Particulares de Solidariedade

Social (EIPSS);

e) exprimir livremente, junto da Vila Com Vida, as posigoes pr6prias em todos os

assuntos que interessem d sua vida associativa e que se contenham no Ambito dos
objetivos da Associagdo;

f) participar com a Direcgdo da Vila Com Vida na promogdo da discussdo a nlvel
nacionalde assuntos de interesse comum;

g) divulgar as posig6es assumidas pelos seus representantes nos 6rg6os da Vila Com

Vida;

h) ser periodicamente informados das atividades desenvolvidas pelos 6rg6os sociais

da Vila Com Vida;

i) requerer a convocagdo de reuni6es extraordin6rias da Assembleia Geral;

j) propor d Assembleia Geral a destituigdo dos membros da Direcgdo da Vila Com
Vida, mediante proposta subscrita por um mlnimo de um tergo dos Associados;

k) exercer os demais direitos conferidos pelos presentes Estatutos, pelos
Regulamentos lnternos e pela leiaplic6vel.

2. Constituem deveres dos Associados em geral:

a) pagar dentro dos prazos determinados as respetivas quotas;

b) contribuir para a realizagAo dos fins da Associagdo mediante a realizagSo das
contribuig6es correspondentes A respetiva categoria de Associado;

c) apoiar a Associagdo na prossecugio dos seus fins e ter uma conduta adequada aos
objetivos da mesma;

d) cumprir e fazer cumprir o disposto nos presentes Estatutos e nos Regulamentos
lnternos da Associagdo;

e) aceitar e cumprir as deliberag6es dos 6rg6os da Associagdo.

Artigo 8.o

Perda e suspensio da qualidade de Associado

'1. Perdem a qualidade de Associado:

a) os Associados que solicitem por escrito d Direg6o a respetiva exonerag6o;

b) os Associados cuja personalidade jurldica cesse;

c) os Associados pessoas coletivas, no caso da sua dissolugdo ou declarag6o de
insolv6ncia;
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d) os Associados que incumpram os deveres a que se propuseram perante a
Associag6o, incluindo as obrigagoes decorrentes dos presentes Estatutos;

e) os Associados cuja conduta seja considerada, pela Direg6o, como contr6ria aos fins
da Associagdo ou susceptivel de prejudicar o seu bom nome ou desempenho.

No caso de se verificar qualquer uma das situag6es referidas no n0mero anterior, a
Diregio dever6 notificar o Associado em causa para cumprir a obrigagao devida e/ou
para apresentar uma justificag6o para a(s) sua(s) conduta(s).

Na falta ou insuficiOncia do cumprimento da obrigagSo devida ou de resposta ir
notificag6o referida no n[mero anterior, a DiregSo poder6 suspender imediatamente os
direitos do Associado em causa, bem como deliberar sobre a perda da sua qualidade de
Associado.

O Associado que por qualquer forma deixe de pertencer dr Associagio n6o fica
desonerado da obrigagdo de pagar as quotas e outras contribuig6es financeiras em
divida previstas nos presentes Estatutos e nos Regulamentos lnternos.

A exclusdo do Associado n6o lhe confere o direito a qualquer indemnizagAo ou
compensagdo, nem o direito a reaver as quotas ou quaisquer outras contribuig6es que
haja pago.

Qualquer Associado que seja exclufdo da AssociagSo deixar6 imediatamente de ser
titular dos respetivos direitos de Associado.

Por comunicag6o dirigida A Direg6o, os Associados que se encontrem em situagAo de
regular cumprimento das suas obrigag6es para com a AssociagSo poderSo solicitar a
suspensdo tempor6ria da sua inscrigio como membros da Associagio e, sendo essa
suspensdo aceite pela Direg6o, esta definire a sua durag6o.

Artigo 9.o

Gondig6es de exercicio dos direitos

Os Associados s6 podem exercer os direitos referidos nos presentes Estatutos se estiverem

em dia com o cumprimento das suas obrigag6es, incluindo o pagamento das suas quotas.

CAPITULO III

)ft("

(

(

4.

5.

6.

7.

0
-{9

f^^

Dos Orgios da Associagio

Artigo 10.o

Orgios
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56o 6rgdos da Vila Com Vida: a DiregSo, a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal.

Artigo 11.o

Eleig6es

Os 6rg6os da Vila Com Vida sdo eleitos por escrutfnio secreto pela Assembleia Geral por
deliberag6o aprovada por maioria simples, de entre as listas que se apresentem a
sufr6gio.

As listas apresentadas concorrerdo a todos os 6rg6os, com indicagdo nominativa dos
respetivos membros, exceto no caso de eleig6es intercalares.

Artigo 12.o

Mandatos dos titulares dos 6rgios )
O mandato dos 6rg5os da Vila Com Vida tem uma durag6o de quatro anos e inicia-se
com a tomada de posse dos seus membros perante o Presidente cessante da Mesa da
Assembleia Geral, ou do seu substituto, e deve ter lugar at6 ao trig6simo dia posterior ao
da eleigdo.

Caso o Presidente cessante da Mesa da Assembleia Geral n6o confira a posse at6 ao
trig6simo dia posterior ao da eleig6o, os titulares eleitos entram em exercfcio
independentemente da posse.

Artigo 13.o

Responsabilidade dos titulares dos 6rgios
\

As responsabilidades dos titulares dos 6rg6os da Vila Com Vida sdo as definidas nos )
artigos 164.0 e 165.0 do C6digo Civil e nos presentes Estatutos.

Al6m dos motivos previstos na lei, os membros dos 6rg6os da Vila Com Vida ficam
exonerados de responsabilidade se:

a) ndo tiverem tomado parte na respetiva resolugdo e a reprovarem com declarag6o na
ata da sessao imediata em que se encontrem presentes;

b) tiverem votado contra essa resolugSo e o fizerem consignar na ata respetiva.
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Artigo 14.o

Funcionamento dos 6rgios em geral

A Diregdo e o Conselho Fiscal s6o convocados pelos respetivos Presidentes, por
iniciativa destes, ou a pedido da maioria dos seus titulares.

Das reuni6es dos 6rg6os da Associagdo ser6o lavradas atas, que serao
obrigatoriamente assinadas por todos os membros presentes ou, quando respeitem a
reuni6es da Assembleia Geral, pelos membros da respetiva Mesa, sendo arquivadas na
Associagio e ficando a disposigdo para consulta de todos os Associados.

Os 6rg5os da AssociagSo podem reunir validamente sem observAncia de formalidades
pr6vias desde que todos os respetivos membros estejam presentes ou representados e
concordem em reunir para deliberar sobre determinado(s) assunto(s).

Artigo {5.o

Assembleia Geral

A Assembleia Geral 6 constitufda por todos os Associados no pleno gozo dos seus
direitos e obrigag6es associativos.

A Mesa da Assembleia Geral ser6 composta por um Presidente, um Vice-Presidente e
um Vogal, eleitos quadrienalmente pela pr6pria Assembleia.

As deliberag6es da Assembleia Geral s6o tomadas nos termos da lei e dos presentes
Estatutos e t6m forga obrigat6ria para todos os Associados.

A Assembleia Geral compete:

a) definir as linhas fundamentais de atuagdo da Associagdo;

b) eleger e destituir os membros da respetiva mesa e a totalidade dos membros da
Diregdo e do Conselho Fiscal;

c) apreciar e votar anualmente o orqamento e o programa de ag6o para o exercicio
seguinte, bem como o relat6rio e contas da DiregSo;

d) deliberar sobre a aquisig6o onerosa e a alienag6o, a qualquer titulo, de bens

im6veis e de outros bens patrimoniais de rendimento ou de valor hist6rico ou

artistico;

e) deliberar sobre a alteragdo dos estatutos e sobre a extingdo, cis6o ou fus6o da

Associag6o;

0 autorizar a Associagio a demandar membros dos 6rg6os por factos praticados no

exercfcio das suas fung6es;

g) aprovar a adesSo a uniSes, federagSes ou confederag6es;
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h) fixar a remuneragAo dos membros da Diregdo quando, nos termos da lei e dos
presentes estatutos, a mesma possa ter lugar;

i) exercer as demais compet6ncias que lhe sejam cometidas por lei e pelos presentes
Estatutos.

Artigo 16.0

Reuni6es da Assembleia Geral

A Assembleia Geral reunir-se-6 em (a) sess6es ordin6rias e (b) sess6es extraordindrias.

A Assembleia Geral reunir-se-d em sess6o ordindria:

a) no final de cada mandato, at6 final do mOs de dezembro, para a eleigdo dos titulares
dos 6rg6os associativos;

b) at6 31 de margo de cada ano para aprovagdo do relat6rio e contas de exerclcio do
ano anterior e do parecer do 6196o de fiscalizagSo;

c) at6 30 de novembro de cada ano, para apreciagAo e votag6o do programa de ag6o
e do orgamento para o ano seguinte e do parecer do 6196o de fiscalizagdo.

A convocag6o da Assembleia Geral ser6 feita nos termos previstos na lei, por carta ou,
relativamente aos associados que nisso consentirem, por correio electr6nico, enviados a
cada associado com a anteced6ncia minima de quinze dias, indicando sempre o dia, a
hora, o local e a ordem do dia.

Quando nAo seja publicada nos termos legalmente previstos para os atos das
sociedades comerciais, a convocat6ria 6 obrigatoriamente:

a) Afixada na sede; e

b) Remetida, pessoalmente, a cada associado atrav6s de correio eletr6nico ou por
meio de aviso postal.

lndependentemente da convocat6ria nos termos do nrimero anterior 6 ainda obrigat6rio
ser dada publicidade d realizagdo da assembleia-geral nas edig6es da associag6o, no
sltio institucional e em aviso afixado em locais de acesso priblico, nas instalag6es e
estabelecimentos da associaQeo.

Os documentos referentes aos diversos pontos da ordem de trabalhos devem estar
disponfveis na sede e no sltio institucional da associagdo, logo que a convocat6ria seja
remetida, aos associados, atrav6s de correio eletr6nico ou por meio de aviso postal nos
termos do disposto no nfmero 3 do presente artigo.

A Assembleia Geral extraordin6ria ser6 convocada pelo Presidente da Mesa ou pelo seu
substituto, podendo ser convocada por iniciativa pr6pria, na sequ6ncia de um pedido da
DiregSo, do Conselho Fiscal ou por solicitagio de pelo menos 1Oo/o do nfmero de
Associados no pleno gozo dos seus direitos.
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I' Todas as reuni6es da Assembleia Geral serSo dirigidas por uma Mesa, constituida, pelo
menos, por tr6s membros, um dos quais 6 o Presidente. Caso nenhum dos membros da
Mesa esteja presente, a Assembleia Geral poder6 ser presidida por um Associado eleito
ad hoc pelos Associados que estejam presentes na Assembleia Geral regularmente
convocada.

Artigo 17.o

Deliberag6es da Assembleia Geral

A Assembleia Geral poder6 reunir e deliberar validamente na hora marcada na
convocat6ria desde que estejam presentes ou, no caso de Associados que sejam
pessoas coletivas, devidamente representados, mais de metade dos Associados com
direito de voto, ou uma hora depois, com qualquer n{mero de presengas, desde que
essa possibilidade conste da convocat6ria respetiva e sem prejuizo dos casos em que os
presentes Estatutos ou a lei requeiram um qu6rum constitutivo diferente.

A cada Associado 6 atribuido um voto.

Sem prejuizo das regras especificas de qu6rum deliberativo estabelecidas nos presentes
Estatutos e na lei, as deliberag6es da Assembleia Geral ser6o tomadas por maioria
simples dos votos dos Associados presentes.

A aprovagSo de deliberag6es sobre as mat6rias constantes das alfneas e), f) e g) do
n[mero 4 do artigo 15.o requer o voto favor6vel de pelo menos dois tergos da totalidade
dos votos expressos dos Associados, incluindo o voto favor6vel da maioria dos
Associados Fundadores, sem prejuizo do disposto no artigo 62.0, n.o 4, do Decreto-Lei
n.o 1 19/83, de 25 de fevereiro.

A aprovagSo de deliberag6es sobre as mat6rias constantes da alinea b) do nrimero 4 do
artigo 15.o requer o voto favor6vel da maioria dos Associados Fundadores.

Sem prejufzo das regras especificas estabelecidas nos presentes Estatutos, as votag6es
efectuar-se-do (i) pela forma indicada pelo Presidente da Mesa, (ii) por outra forma que

seja aprovada pela Assernbleia Geral ou (iii) por escrutfnio secreto, sempre que se trate
de eleger ou destituir titulares dos 6r.gdos da Associagdo, ou de assuntos de incid6ncia
pessoal dos Associados.

Todos os Associados ser6o informados do teor e resultado de todas as deliberag6es
tomadas pela Assembleia Geral.

Artigo 18.o

Diregio
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A Associag6o ser6 administrada por uma Diregdo composta por um numero impar de

membros, no minimo tr6s e no mdximo onze, eleitos em Assembleia Geral por perfodos

de quatro anos, podendo os membros nomeados ser reeleitos nos termos da lei.

A Direg6o serA composta por um presidente, um vice-presidente e um ou mais vogais.

Artigo 19.o

Reuni6es da Diregio

A Diregdo reunird pelo menos quatro vezes por ano, ou a pedido da maioria dos titulares

do 6196o, sendo a convocat6ria enviada via email pelo seu Presidente com a
antecedOncia minima de 15 dias face d data da reuni6o.

Todas as reuni6es da Diregdo serdo presididas pelo Presidente ou, na sua aus6ncia,
pelo Vice-Presidente. O Secret6rio dever6 secretariar todas as reuni6es da Diregdo I
sendo, na sua ausGncia, designado um secretArio substituto pelo Pr:esidente da reunido.

Artigo 20.o

Deliberag6es da Diregio

A Diregdo pode deliberar validamente se estiverem presentes pelo menos mais de

metade dos seus membros.

As deliberag6es da DiregSo ser6o tomadas por maioria simples de votos emitidos pelos

membros presentes.

Em caso de empate, o Presidente da Diregdo tem direito a voto de desempate.

Artigo 21.o l
Compet6ncias e fung6es da Diregio

'1. A Diregio tem os mais amplos poderes de administragio e representagao da
AssociagSo.

O Presidente da Direg6o tem a seu cargo assegurar o bom funcionamento da
Associagio e a execugdo das decis6es da Direg6o, sendo o porta-voz da AssociagSo,
competindo-lhe as relag6es exteriores com as outras instituig6es, organismos oficiais,
organizag6es prlblicas ou particulares, empresas, governos, imprensa e opini6o p(blica,
podendo delegar estas fung6es no vice-presidente ou no secret5rio-geral.

A olregao compete, nomeadamente:

a) garantir a efetivagdo dos direitos dos beneficiilrios (Challenged People);
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b)

c)

d)

administrar o patrim6nio, os fundos associativos, recursos e encargos financeiros da
Associagdo;

aprovar a contrataqao de empr6stimos ou quaisquer outras formas de financiamento
e)derno da Associagdo;

fixar, regulamentar e alterar as quotas, j6ias e fundos associativos, mediante
proposta d Assembleia Geralde alteragdo do Regulamento lnterno;

(

(

e) assegurar a organizagdo e o funcionamento dos servigos e equipamentos da eC C .
Associagdo, nomeadamente elaborando os Regulamentos lnternos que se mostrem 4\(--.- |

adequados e promovendo a organizaqdo e elaboragdo da contabilidade nos termos
da lei;

0 organizar o quadro de pessoal e contratar e gerir o pessoal da Associaqdo;

g) elaborar anualmente, e submeter ao parecer do Conselho Fiscal e d votag6o da
Assembleia Geral, o relat6rio e contas do exercfcio, bem como o orqamento e o
programa de ag6o para o ano seguinte;

h) fazer cumprir os preceitos legais, estatutdrios e regulamentares, bem como as

deliberagoes dos 6rg6os da Associagdo;

i) ratificar o valor anualda quota mfnima a cargo dos Associados fixado pela Direcgdo;

j) delegar poderes de representag6o e/ou administragSo para a prdtica de certos atos

ou de certas categorias de atos em qualquer dos seus membros, em profissionais

qualificados ao servigo da AssociagSo ou em mandat6rios, por um perfodo de

duragio mdximo equivalente ao de duragdo do mandato da DiregSo em curso, salvo

se a Diregdo aprovar uma regra especialdiferente para a delegagdo em questao;

k) praticar todos os demais actos necess6rios ou convenientes ir realizagdo dos fins da

Associag6o, de acordo com a lei aplicdvel, os presentes Estatutos, os

Flegulamentos lnternos e deliberagoes dos demais 6rg6os da AssociagSo.

A Diregdo pode, por deliberagdo tomada por maioria absoluta dos votos emitidos por

todos os seus membros, designar uma ou mais comiss6es permanentes ou especiais,

para terem e exercerem as compet6ncias e fung6es estabelecidas pela Diregio nos

termos da lei.

A Direg6o pode ainda convidar pessoas singulares para serem curadores da Vila Com

Vida, cabendo aos curadores promover a Vila Com Vida e ser consultados pela Diregdo

relativamente a todas as quest6es que esta considere relevantes.

Artigo 22.o

Vinculagio
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A Associagdo vincula-se pela assinatura conjunta de dois membros da Diregdo, salvo

nos actos de mero expediente, em que bastarA a assinatura de um dos membros da

Direg6o.

Poderd ainda ser delegada em qualquer um dos membros da Direg6o, ou em procurador

nomeado para o efeito, compet6ncia para sozinho representar a Associagio em atos de

gestao corrente, conforme definidos na deliberagdo da Diregdo que aprove a delegagSo.

Artigo 23.o

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal 6 constituldo por tr6s membros eleitos pela Assembleia Geral por

periodos de quatro anos, um dos quais ser6 designado Presidente.

O Conselho Fiscal reunirA pelo menos uma vez por ano, ou a pedido da maioria dos

titulares do 6195o e ser6 convocado pelo seu Presidente por email com a anteced6ncia

m[nima de 15 dias face ir data da reuni6o.

Compete ao Conselho Fiscal controlar e fiscalizar a Associagdo e nesse Ambito,

designadamente:

a) fiscalizar os actos da Diregdo e verificar a sua conformidade com os presentes
Estatutos, a lei e os Regulamentos lnternos;

b) emitir parecer sobre o relat6rio e contas do exercicio, bem como sobre o orgamento
e programa de acg6o anuais;

c) assistir, ou fazer-se representar por um dos seus membros, ds reuni6es da Direg6o,
sempre que para tal forem convocados pelo Presidente deste 6rgdo;

d) verificar o cumprimento da lei, dos estatutos e dos Flegulamentos lnternos.

Artigo 24.o

Deliberag6es do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal pode deliberar validamente se estiverem presentes pelo menos mais
de metade dos seus membros.

As deliberag6es do Conselho Fiscal serdo tomadas por maioria simples dos votos
emitidos pelos membros presentes.

Em caso de empate, o Presidente do Conselho Fiscal tem direito a voto de desempate.

Artigo 25.o

Gomissio de Etica
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A Associag6o poderd ainda dispor de uma Comiss6o de Etica que, caso seja designada, ser6
uma comissdo consultiva que terd por fungdo coadjuvar a Direq6o na an6lise e apresentagdo
de propostas com implicag6es 6ticas que a Direg6o lhe entenda submeter.

1.

Artigo 26.o

Gomposigio da Comissio de Etica

A ComissSo de Etica serd composta por personalidades convidadas e nomeadas pela
Direg6o, at6 um m6ximo de sete membros.

Caso venha a ser nomeada, a Comiss6o de Etica aprovard o seu pr6prio Regulamento.

( CAPITULO IV

Do Regime financeiro

Artigo 27.o

Patrim6nio

O patrim6nio da Vila Com Vida 6 constituldo por todos os bens m6veis, im6veis e direitos
patrimoniais para si transferidos, doados, legados e por si herdados, assim como pelos bens
m6veis, im6veis e direitos patrimoniais que venha a adquirir, a qualquer titulo, incluindo os que
venham a resultar da respetiva actividade.

Artigo 28.o

{ Receitas\..
56o receitas da Vita Com Vida:

a) as quotas e as eventuais contribuig6es complementares pagas pelos Associados;

b) os rendimentos dos bens e capitais pr6prios;

c) os rendimentos dos servigos prestados;

d) os rendimentos dos produtos vendidos;

e) as doag6es, legados e herangas e respetivos rendimentos;

0 os subsidios do Estado e de organismos oficiais;

g) os donativos, produtos de festas ou subscrigdes;

h) o resultado de actividades econ6micas legalmente permitidas.
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2.

Artigo 29.o

Quotas, servigos e donativos

Os Associados pagam uma quota mfnima cujo valor anual 6 fixado pela DirecgSo e

ratificado em Assembleia Geral.

Havendo lugar A prestagSo de donativos ou servigos a favor da Associagio, compete d

Direg6o propor d Assembleia Gerala aprovagdo dos mesmos.

Artigo 30.o

Aplicagio de normas legais

Em todos os aspetos n6o regulados nestes Estatutos, a Vila Com Vida rege-se pelas

disposig6es legais aplic6veis, em particular, mas sem limitar, pelas disposig6es que regem as

associag6es de solidariedade social previstas no Decreto-Lei n.o 1 19/83, de 25 de Fevereiro, tal
como alterado, que aprovou o Estatuto das lnstituig6es Particulares de Solidariedades Social.
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