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ESTATUT'.O
DA ASSOCTAçÃCDE SOLTDARTEDADE
SOCTAL
C A P I T U L OI
ARTIGO 1o - A AssociaçãoSAMARITANOS - MISSÃO DE CARIDADE é uma instituição
particulad
r e s o l i d a r i e d a d seo c i a l c o m s e d e e m A v e n i d a d a R é p u b l i c a ,1 6 2 2 . 5 o , s a l a 1 5 ,
concelhode Vila Nova de Gaia. distritoCo Porto.
ARTIGo 2" - A AssociaçãoSAMARITANoS - MISSÃo DE CARIDADEtem por objectivos'
apoio à populaçãode todas as faxas etárias,críanças,jovens, familias promovendoa sua
integraçãosocial e comunítária;protecçãodos cidadãosna velhice e invalideze em todas as
situaçõesde faltaou deminuiçãode meiosde subsistência
ou capacidadede trabalho;promover
e dar protecçãona saúde, nomeadamenteatravés da prestaçãode cuìdados primários,
secundáriosou terciáriosde medecinapreventiva,curativae dé reabilitação,
em câsosgeraise
entre outrosos relacionadoscom a toxicodependencia
e marginaís;promovera educaçãoe a
formaçãoprofissional
dos cidadãosorganizandoescolasde ínstruçãomusical,organizaçãode
concerto e afins bremcomo centros de desporto, recolha de donativos para a realízaçãodos
objectivos
ARTIGO 3o- Para realizaçãodos seus objectivos,a instituiçãopropõe-seprincipalmentecriar e
manteros seguintesdepartamentos:
a) - Apoioà comunidadee populaçãoactiva( familias)
b) - Protecçãoinfânciae juventude
c) - Apoio a idosose defecietes.
PARAGRAFOUNICO- Oo seu âmbito de acção abrangeos distritosdo Porto,Aveiro,podendo
vir abrangeroutrosdistritosde acordo com AssembleiaGeral a realizarpara o efeito,bem como
outros paísesonde a acção da associaçãopcssa ser necessáriae desejavel.
ARTfGO 4o- A organizaçáo e funcionamentodos diversos sectoresde actividadeconstarãode
regulamentosinternoselaboradospela Dírecçãoque poderãoou não criar sub-departamentos.
ARTIGO 5o - 1o . Os serviços prestadoSpela instituiçãoserão gratuitos ou remuneradosem
regime de porcionismo,de acordo com a sítuaçãoeconómico-íinanceira
dos utentes,apurada
em inquérítoa que se deverá sempre proceder.
2o . As tabelasde compartícipação
dos utentesserãoelaboradasem coníormidade
que sejam celebradoscorn os
com as normaslegaisaplicáveise corn os acordosde cooçreração
serviçosoficiaiscompetentes.

C A P I T U L OI I
Dos Associados
ARTIGO 6o - Podem ser associadospessoassingularesmaiores de 18 anos e as pessoas
colectivas.

V

AR'-flGO 7o- Haveráduas categoriasde associados:

I

'1o- Honorários
- As pessoasque' atravésde serviçosou donativos'dêem contribuições
instituìção'como tal reconhecidae
especialmenterelevantepara a realizaçãodos fins da
oroclamadaspelaassembleiageral'
na realizâçãodos flns da
2o - Eíectivos - As pessoasque se proponhamcolaborar
montantesfixados Pela
nos
quota
jÓia
mensal,
e
associaçãoobrigando-seao pagamentoda
assembleiageral.
pela inscrifo no livro respectivoque a
ARTIGO 8o - A qualidadede associado,prova-se
possuirá
associaSo obrigatoriamente
ARTIGO 9o- São direitosdos associados:
'a)

Participarnas reuniõesda assembleiageral;

b) Elegere ser eleitopara os cargossociais;
(

termos do no3do
c) Requerera convocaçãoda assembleiageral extraordinánanos
artigo29o;
que o requelram
d) Examinaros livros,relatóriose contase demaisdocumentos,desde
pessoal,
interesse
um
por escritocom a antecedênciaminima de 30 dias e se veriíique
directoe legítimo.
ARTIGO 10o- São deveresdos associados:
efectivos;
a) - PagarpontuaÍmenteas suas quotas tratando-sede associados
b) - Compareceràs reuniõesda assembleiageral;
deliberaçõesdos corpos
c) - observar as dísposiçõesestatuáriase regulamentose as
gerentes;
para que forma eleitos'
d) - Desempenharcom zêlo, dedicaçãoe eficiênciaos cargos

no artigo 10oficam sujeitos
r.\RTIGO 11o- 1o.oS Sóciosque violarem os deveresestabelecidos
("
rs seguintessanções:
a) - RePreensão
b) - Suspensãode direitosaté 180 dias
c) - Demissão
prejudicado
2o. São demitidos os sócios que por actos dolosos tenham
materialmentea associação.
da competênciada
30. As sanções previstasnas alíneasa) e b) do n"1 são
Direc$o.
geral'sob
4'. A demissãoé sanção da exclusivacompetência da assembleia
proPostada Direcção.
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5". A aplicaçãodas sançõesprevistassnas alíneasb) e c) do n o 1 só se
do associado.
obriqatória
efectivarão
mediante
audiência
6o.A suspensãode direitosnão desobrigado pagamentoda quota.
ì
ART|GO 12o- 1o.Os associadosefectivos só podem exercer os direitosreferidosno artigo
se tiveremem dia o pagamentosdas suas quotas.
2o. Os associadosefectivosque tenham sido admitidoshá menosde 12 meses
não gozamdos direitos referidosnas alíneasb) e c) do artigogo,podendoassistiràs reuniões
da AssembleiaGeral mas sem direito.
3o. Não são elegíveispara os corpos gerentesos associadosque, mediante
processojudicial,tenham sido removidosdos cargos directivosda associaçãoou de outra
instituiçaoparticularde soíidariedadesocial, ou tenham sido declaradosresponsáveíspor
irregularidade
cometidasno exercíciodas suas funções.
4o Esta incapacidadeverifica-sequanto à reeleiçãoou nova designaçãopara
corposgerentesda Associação
ARTIGO 13o- A qualidadede associadonão é transmissívelque por acto entrevivos quer por
sucessão.
ARTIGO14o- Perdema qualidadede assocíado:
1o- a) - Os que pedirema sua exoneração.
b) - Os que deixaremde pagar as suas quotasdurante6 meses
c) - Os que forem demitidosnos termosdo no2. do artigo11o.
2o - No caso previsto na alínea b) do número anteriorconsidera-seeliminadoo
sócioque tendo sido notificadopela Direcçâopara efectuaro pagamentodas quotasem atraso,
o não façam no prazo de 90 días.
ARTIGO 15o - O associado que por qualquer forma deixar de pertencerà Associação
SAMARITANOS- MISSÃO DE CARIDADE,não tem direitoa reaveras quotizaçõesque haja
pago,sem prejuizoda sua responsabilidadepor todas as prestaçõesrelalivasao tempo em que
foi membroda AssociaçãoSAMARITANOS- MISSÃO DE CARIDADE.
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Dos CorposGerentes
Seccão I
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DisoosiçõesGerais
ARTIGO 16o- 1o - São orgãos da AssociaçãoSAMARITANoS - MtSSÃo DE cARtDADE,
AssembleiaGeral,a Dírecçãoeo ConselhoFíscal.
2o - Quando o volume do movimento fÌnanceiro ou a complexidadeda
adrninistraçao
das instituiçõesexijam a presença prolongadade um ou mais membrosdos
corpos gerentespodem estes ser remuneradossendo a sua remuneraçãodeliberadapor
AssembleiaGeral
ARTIGO 17o- o exercíciode qualquercargo nos corposgerentesé gratuitomas podejustificar
o pagamentode despesasdele derivadasARTIGO'18'- 1o - A duraçãodos corposgerentesé de três anos devendoproceder-se
à sua
eleiçãono mês de Dezembrodo últimoano de cada triénio.
2" - O mandatoinicia-secom a tomadade posseperanteo Presidente
da Mesa
da Assenrbleia
Geralou seu substituto,o que deveráter lugar na primeiraquinzenado ano civil
i m e d i a t oa o d a s e l e i ç õ e s .
30 - Quando a eleifro tenha sido efectuadaextraordináriamente
fora do mês de
Dezembro.a posse poderá ter lugar dentro do prazo estabelecidono no 2, ou no prazo de 30
dias após a eleiSo, mas neste caso e para efeitos do no 1, o mandato considera-seíniciadona
primeiraquinzenado ano cívil em que se realizoua eleição.
4o - Quando as eleíções naõ sejam realízadas atempadamenteconsidera-se
prorrogadoo mandatoem curso até à posse dos novos corposgerentes.
ARTIGO19"- 1o- Em caso de vacaturada maioriados membrosde cada orgãosocial,depois
de esgotados os respectivos suplentes, deverão realizar-se eleições parciais para o
preenchimentodas vagas verííicadas,no prazo máximo de um mês e a possedeverá ter lugar
nos 30 dias seguintesà eleição.
2o - O termo do mandato dos membros eleitos nas condições do número
anterior,coincidirácom o dos inicialmenteeleitos.
ART|GO20"- 1o - Os membros dos corposgerentessó podem ser eleitosconsecutivamente
paradois mandatosparaquaÍquerorgão da associa$o, salvo se a assembleiageralreconhecer
expressamenteque é ímpossívelou ínconvenienteprocederà sua substítuição.
2' - Não é permitido aos membros dos corpos gerentes o desempenho
simultâneode mais de um cargoda mesma associafro.
3o - O disposto no números anterioresaplica-seaos rnembrosda mesa da
AssembleiaGeral,da Direcçãoe do ConselhoFiscal.

ARTIGO21"- 1o - Os corpos gerentes são convocadospelos respectívospresidentese só
podemdelíberarcom a presençada maioriados seuslitulares
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2o - As deliberaçõessão tomadas por maioria dos votos dos seu.stitulares
presentes,
tendoo presidente,
além do seu voto, direitoa voto de desempate.

3o- As votaçõesrespeitantes
ás eleiçoes
dos corposgerentes
ou a
pessoaldos membrosserãofeitasobrigatóriamente
incidência
porescrutínio
secreto
ARTIGO22'- 1" - Os membrosdos corposgerentessão responsáveis
civil e criminalmente
pelasfaltasou irregularidades
cometidas
no exercício
do mandato.
2o - Além dos motivosprevistosna lei, os membrodos corposgerentesficam
exonerados
de responsabilidade
se:
a) Não tiveram tomado parte na respectivaresoluçãoe a reprovaremcom
declarafro na actada sessãoimediataem que se encontrempresentes;
b) Tiverem votado contra essa resoluçãoe o Íizeremconsignarna acta
respectiva.
ARTIGO23" - 1o - Os membros dos corpos gerentes não poderãovotar em assuntosque
directamentelhes digam respeito ou nos quais sejarn interessadosos respectivoscônjuges,
ascendentes,
descendentes
e equiparados.
2o - Os membros dos corpos gerentes não podem contratar directa ou
indirectamente
com a AssociaçãoSAMARITANOS- MISSÃO DE CAR|DADE,satvo se do
contrato resullar manifesto benéfico para a Associação SAMARITANOS - MISSÃO DE
CARIDADE.
3o - Os fundamentos das delíberações dos contratos referidos no número
anteriordeverão constardas actas das reuniõesdo respectivocorpogerente.
ARTIGO 24"- 1o - Os associadospodem fazer-se representarpor outros sócios nas reuniões
da AssembleiaGeral em caso de comprovada impossibilídade
de comparênciaà reunião,
mediante carta dirigida ao presidenteda Mesa, com a assinaturanotarialmentereconhecida,
mas, cada sócio, naõ poderárepresentarmais de 1 associado.
2" - E admítido o voto por correspondênciasob condiçãode seu sentído ser
expressamenteindicadoem relaçãoao ponto da ordem de trabalhose assinaturedo associado
se encontrarreconhecidanotarialmente.

ARTIGO 25'- Das reuniões dos corpos gerentes serão sempre lavradas actas que serão
obrigatóriamente
assinadaspelos membros presentesou, quando respeitema reuniõesda
AssembleiaGeral, pelo membrosda respectívaMesa.
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ARTIGO26" - 1" - n AssembleiaGeral é constituidapor todos os sócios admitidosÌá, pelo
menos12 meses,que tenham as suas quotasem dia e não se encontremsuspensos.
2" - A AssembleiaGeral é <lirigidapela respectivaMesa que se compõede um
presidente,um 1osecretárioe um 2o secretário.
3o- Na falta ou ímpedimentode qualquerdos membrosda Mesada Assembleia
Geral, competirá a esta eleger os respectivossubstitutosde entre os associadospresentesos
quaiscessarãoas suasfunçõesno termo da reunião.
ARTIGO27" - Competea Mesa da AssembleiaGeraldirigir,orientare disciplinaros trabalhos
e designadamente:
da assembleia,representá-la
aos actoseleitorais,
a) Decidirsobreos protestose reclamaçõesrespeitantes
sem prejuízode recursonos termos legais.
b) Conferirposse aos membros dos corposgerenteseleitos.
ARTIGO28. - Compete à Assembleia Geral deliberar sobre todas as matérias não
compreendidasnas atribuiçõeslegais ou estatutáriasdos outrosorgãose necessáriamente:
a) Definiras linhasfundamentaisde actuaçãoda AssociaSo SAMARITANOSMISSÃODE CARIDADE;
b) Eleger e destituir,por votação secreta,os membrosda respectivaMesa e a
totalidadeou a maioria dos membrosdos orgãosexecutivose de fìscalização;
c) Apreciare votar anualmenteo orçarnentoe o programade acfro para o
exercícioseguinte,bem como o relatórioe contasde gerência;
de bens
d) Deliberarsobrea aquisiçãoonerosae a alienaçã0,a qualquertítulo,
imóveis e de outros bens patrimoniaisde rendimentoou de valor históricoou
artístico;
e) Deliberarsobre a alteraçãodos estatutose sobre a extinção,cisão ou fusão
da AssocÍaçãoSAMARITANOS- MISSAODE CARIDADE;,
f; Deliberarsobre a aceitaçãode integraçãode uma instituiçãoe respectivos
bens:
g) AutorÍzara AssociaçãoSAMARITANOS- MISSÃODE CARÍDADEa
demendaros membros dos corposgerentespor actos praticadosno exercício
das suasfunções;
h) Aprovara adesãoa uniões,federaçõesou confederações;
AR'flGO 29" -

1" - A Assemb{eiaGeral reuniráem sessõesordináriase extraordinárias.
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2o - A AssembleiaGeralreuniráordináriamente:
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a) No final de cada mandato,duranteo mês Dezembro,paraa eleiçãod o(s
corposgerentes.
fb) Àté 31 de Março de cada ano para discussãoe votaçãodo relatórioe contas
da gerênciado ano anterior,bem como do parecerdo ConselhoFiscal.
c) Até 15 de Novembrode cada ano, para aprecíaçãoe votaçãodo orçamentoe
programade acçãopara o ano seguinte3o - A Assembleia Geral reunirá em sessão extraordináriaquando convocada
pelo pr"esidente
da Mesa da AssembleiaGeral,a pedidoda Direct'o ou do ConselhoFiscalou a
requerimento
de, pelo menos,10% dos associadosno plenogozo dos seusdireitos.
ARTIGO30. - 1o - A AssembleiaGeral deve ser convocadacom, pelo menos 15 dias de
antecedênciapelo presidenteda Mesa, ou seu substituto,nos termosdo artigoanterior.
2" - A convocatória é Íeita por meio de aviso postal expedido para cada
associadoou atravésde anúnciopublicadonos 2 jornaisde maiorcirculaçãoda áreada sededa
associaçãoe deverá ser fixado na sede e noutros locais de acesso público, dela constando
o dia, a hora,o locale a ordem de trabalhos,
obrigatórÍamente
3o - A convocatóriada Assembleia Geral extraordinária,nos termos do artigo
anterior,deve ser feita no prazode 15 dias após o pedido ou requerimento,devendo a reunião
realizar-se no prazo máximo de 30 dias, a contar da data da recepção do pedido ou
requerimento.
ARï|GO 31" - 1o - A AssembleiaGeral reunirá à hora marcada na convocatóriase estiver
presentemais de metade dos assocíadoscom direito a voto, ou uma hora depoiscom qualquer
númerode presentes.
2o - A AssembleiaGeral extraordináriaque seja convocadaa requerimentodos
poderá
reunirse estiverempresentestrês quartosdos requerentes.
associadossó
da AssembleiaGeral
ARTIGO32" - 1o- Salvo o dispostodo númeroseguinte,as deliberações
são tomadaspor maioria absolutados votos dos associadospresentes,
2o - As deliberaçõessobre as matérÍasconstantesdas alínease), 0, g) e h) do
artigo 28o só serão válidas se obtiverem o voto favorável de pelo menos, 2/3 dos votos
expressos.
3o - No caso da alínea e) do artigo 28", a díssoluçãonão terá lugar se, pelo
gerentesse declarar
menos,um númerode associadosigualao dobrodos membrosdos c.orpos
dispostoa assegurara permanêncíada associaçãoSAMARITANOS- MISSÃODE CARÍDADE,
qualquerque seja o númerode votos contra,
ARTIGO 33o- 1o- Sem prejuízodo dispostono númeroanterior,são anuláveisas deliberações
tomadassobrematériaestranhaà ordem do dia, salvo se estiverempresentesou representados
na reuniãotodosos associadosno plenogozo dos seus direitossociaise todosconcordamcom
o aditamento.
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2o - A deliberaçãoda AssembleiaGeral sobre o exercíciodo direitode acção
civil ou penal contraos membrosdos corpos gerentespode ser tomada na sessãoconvocada
para apieciaçaodo balançorelatórioe contas de exercício,mesmo que a respectivaproposta
não consteda ordemde trabalhos.
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Da Direccão
SAMARITANOS' MISSÃO DE CARIDADEé
dA ASSOCiAçAO
ARTIGO 34" - 1O- A DirCCçãO
um secretário,um
constituídapor cinco membrósdos quais um presidente,um vice-presidente,
t e s o u r e i r eo u m v o g a l .
2o - Haverá simultâneamenteigual número de suplentesque se tornarão
efecfivosà medidaque se derem vagas e pela ordemem que tiveremsido eleitos
3. - No caso da vacaturado cargode presidenteserá o mesmo preenchidopelo
e estesubstituidopor um suplente.
vice-presidente
4o - Os suplentespoderão assistir às reuniõesda Direcção mas sem díreito a
voto.
ARTtcO 35" - Compete à Direcção gerir a Assocíação SAMARITANOS MISSÃO DE
designadamente:
imcumbindo-lhe
CARIDADEe representá-la,
a) Garantira efectivaçãodos direitosdos beneficiários'
o_
b) Elaboraranualmentee submeterao parecerdo orgãode fiscalização
programa
de
acfo
relatóríoe contasde gerência,bem como o orçamentoe
Parao ano seguinte;
c) Assegurara organizaçãoe o funcíonamentodos serviços,bem como a
escrituraçãodos livros, nos termos da leí;
d) Organizaro quadro do pessoale contratare gerir o pessoalda associação,
a associaçãoem juízo ou fora dele;
e) Representar
dos orgãosda
I Zelarpelo cumprimentoda lei, dos estatutose das deliberações
associação.

ARTIGO36'-

Competeao presidenteda Direcção:
na administrafroda AssociaçãoSAMARITANOS- MISSÃO
a) Superintender
e fiscalizandoos respectivosserviços;
DE CARIDADEOríentandO
os respectivos
b) Convocare presidirâs reuniõesda Direcção,OiriginOo
trabalhos;
c) Representara AssociaçãoSAMARITANOS- MISSÃODE CARIDADEem
iuízoou fora dela,

e encerramento
d) Assinare rubricaros termosde abertura
actasda Direcção;
e outros
normaisde expedientes
os assuntos
e) Despachar
da
estesúltimosà confirrnação
sujeitando
soldçãourgente,
primeirareuniãoseguinte.
ARTIGO37" - Compete ao vice-presidentecoadjuvar o presidenteno exercicio das suas
atribuições
e substituí-lonas suas ausênciase impedimentos.

ARTIGO38"

Competeao secretárío:
serviçosde
a) Lavraras actasdas reuniõesda Direcçãoe superintender-nos
expediente;
os
b) Preparara agendade trabalhospara as reuniõesda Direcçãoorganizando
processosdos assuntosa serem tratados;
c) Superintendernos serviçosde secretaria.

ARTIGO39"

Competeao tesoureiro:
- MISSÃODE
SAMARITANOS
a) Recebere guardarso valoresda Associação
CARIDADE:
de todosos livrosde receitae de despesas;
b) Promovera escrituração
e as guiasde receitasconjuntamente
de pagamento
c) Assinaras autorizações
com o presidente;
as
em quese discriminarão
à Direcção
o balancete
mensalmente
d) Apresentar
receitase despesasdo mês anterior,
e tesouraria
nos serviçosde contabilidade
e) Superintender

membrosda Direcçãonasrespectivas
ARTIGO40" - Competeao vogalcoadjuvaros restantes
que
atribuir.
Íhe
a
Dírecção
e exercerfunções
atribuições
ARTIGO41" - A Direcção reunirá sempre que o julgar convenientepor convocação do
pelo menos uma vez ern cada mês.
presidentee obrigatóriamente,
ARTIGC42" - 1o - Para obrigar a AssociaçãoSAMARITANOS- MISSÃODE CARIDADEsão
e bastantesas assinaturasconjuntas de quaisquerdos três membrosda Direcção,
necassárias
conjuntasdo presidentee do tesoureiro.
ou as assinaturas
2o - Nas operações financeirassão obrigatóriasas assinaturasconjuntasdo
presidentee tesoureiro.
3o - Nos actos de mero expedientebastaráassinaturade qualquermembro da
Direcc:o.
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S E C C A OI V
Fiscal
Do Conselho
ARTIGO43" dois vogais.

1. O ConselhoFiscalé compostopor três membros,dos quais um presidentee

2. Havera simultânementeígual número de suplentesque se tornarãoefectivos
à medidaque se derem vagas e pela ordem em que tiveremsido eleitos.
será o mesmo preenchidopelo
3. No caso de vacaturado cargo de presidente,
primeirovogal e este por um suplente.
ARTIGO44" - Competeao ConselhoFiscal vigiar pelo cumprimentoda lei e dos estatutose
designadamente.
a) Exercer a fìscalizaçãosobre a escrituraçãoe documentosda instituifro
sempreque o julgue conveniente;
b) Assitirou fazer-se representarpor um dos seus membrosàs reuniõesdo
orgãoexecutivo,sempreque o julgueconveniente;
c) Dar parecersobre o relatório,contas e orçamentoe sobretodosos assuntos
que o orgão executivosubmeta à sua apreciação.
ARTIGO 45" - O Conselho fiscal pode solicitar à Direcção elementos que considere
necessáriosao cumprimentodas suas atribuições,bem como propor reuniõesextraordinárias
para discussão,com aquele orgão, de determinadosassuntoscuja importânciao justifique.
por convocaçãodo
ARTIGO46'- O ConselhoFiscalreunirásempreque o julgar conveníente,
presidentee obrigatóriamente,pelo menos uma vez am cada trimestre.

CAPITULOIV
DisoosicõesDiversas
ARTIcO 47o-

São receitasda AssocíaçãoSAMARITANOS- MISSÃODE CARIDADE:
a) O produtodas jóias e quotas dos associados,
b) As comparticipaçõesdos utentes;
c) Os rendimentosde bens próprios;
d) As doações,legadose herançase respectivosrendimentos;
e) Os subsídiosdo estadoou de organismosoíiciais;
Q Os donalivose produtosde íestasou sub'scrições;

g) Outras receitas
ARTIGO48" - 1.i No caso de eÍinção da Associação SAMARITANOS - MISSÃO DE
CARIDADE,competiráà AssembleiaGeral deliberarsobreo destinodos seus bens.nos termos
da legislaçãoem vigor,bern como elegeruma comíssãoliquidatária.
2. Os poderes da comissão liquidatáriaíicam limitados à prática dos actos
meramenteconservatóríose necessáriosquer à ligaçãodo patrimóníosocíal, quer à ultimação
dos negóciospendentes.
ARTIGO49" - Os casos omissos serão resolvidospela Assembleiageral, de acordo com a
legislaçao
em vigor.
OARÏ|GO50o- 1. Duranteo prazo máxímo de dois anos â contar da data da publicaçãodos
presentesestatutos e enquanto a Assembleia Geral não proceder à eleicção dos corpos
gerentes,nos termos estatutários,a AssociaçãoSAMARITANOS- MISSÃO DE CARIDADEserá
dirigidapor uma comissãoinstaladoracom a seguintecomposição:
- José Lenoeldos Santos Ferreira
- Fernandoda Silva Ferreira
- Silvia Maria NogueiraAguiar
2. Enquantoa AssembleiaGeral não deliberarsobre o montanteda jóia e da
quota mínima, serão as mesmas fixadas provisóriamentepela comíssão instaladora,e m
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2 500$00 resPectivamey\sem preiuízodo valor que posteriormentevìer a ser
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