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ESTATUTOS DO CENTRO PORTUGUÊS DE ILUMINAÇÃO 
 

CAPÍTULO I 

NATUREZA, FINS, SEDE E ATRIBUIÇÕES 

Artigo 1.º 

(Natureza) 

O CENTRO PORTUGUÊS DE ILUMINAÇÃO, adiante designado por «CPI», é uma 

associação de direito privado, sem fins lucrativos, que se rege pelos presentes 

Estatutos e pelos regulamentos internos que venham a ser aprovados e alterados em 

sede de Assembleia Geral. 

 

Artigo 2.º 

(Fins) 

O CPI tem por fins a defesa e a formação da atividade dos profissionais de iluminação. 

 

Artigo 3.º 

(Caráter e Duração) 

O CPI tem caráter nacional e internacional, é constituído sem qualquer orientação 

política ou religiosa e durará por tempo indeterminado. 

 

Artigo 4.º 

(Sede) 

O CPI tem a sua sede na Rua Maestro Frederico de Freitas, n.º 7, Sobreloja Esquerda, 

1500-399 Lisboa, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa, podendo 

ser alterada por decisão da Direção. 
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Artigo 5.º 

(Atribuições e atividades) 

Para a realização dos seus fins, o CPI poderá realizar as ações que os seus órgãos 

competentes reputem mais adequadas, incluindo, entre outras, as seguintes: 

a) Elaboração, execução e financiamento de estudos e projetos no âmbito de 

atividades científicas, industriais, artísticas ou outras, relacionadas com a 

iluminação; 

b) Promoção e subvenção de cursos ou ações de formação e atividades de 

investigação; 

c) Criação de laboratórios e estúdios de luz;  

d) Cooperação ou atuação concertada com outras instituições de fins semelhantes 

ou complementares; 

e) Lançamento de concursos, apresentação ou patrocínio de candidaturas em 

concursos, que visem o desenvolvimento das atividades na área de iluminação; 

f) Apoio a iniciativas cujo propósito seja a difusão de conhecimentos e eventos da 

atividade ou progressos científicos, designadamente conferências, congressos 

sócio-profissionais, colóquios, exposições, entre outros. 

g) Criação e administração de atividades editoriais e de divulgação. 

h) Angariação de meios financeiros destinados a suportar as atividades que venha a 

desenvolver; 

i) Participação em quaisquer pessoas coletivas, nacionais ou estrangeiras, na área 

de iluminação, sempre que tal não colida com os estatutos 

j) Criação de Núcleos Regionais a definir pela Direção. 
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CAPÍTULO II 

DOS ASSOCIADOS 

Artigo 6.º 

(Categorias) 

1. Os associados são pessoas singulares, ou coletivas, com interesses profissionais nas 

atividades da iluminação. 

2. A qualidade de associado é comprovada pela inscrição em ficheiro próprio. Os 

associados repartem-se em seis categorias, correspondentes às seguintes designações: 

a) Honorários – pessoas singulares de reconhecido mérito profissional, científico ou 

técnico; 

b) Regulares – pessoas singulares, com interesse geral na profissão; 

c) Estudantes – pessoas singulares, maiores de 18 anos, que estudem técnicas de 

iluminação;  

d) Patrocinadores – pessoas singulares, ou coletivas, que contribuam 

financeiramente para a prossecução dos fins do CPI; 

e) Beneméritos – pessoas singulares que, pelos serviços e apoio prestados à CPI, 

sejam merecedores desta distinção;   

f) Institucionais - entidades de interesse publico, nomeadamente entidades públicas 

ou privadas, fundações, ou outras com interesses na iluminação. 

3. A atribuição do número de associado é feita de acordo com a sequência cronológica 

do ficheiro de associados, após aprovação em reunião de Direção. 

4. O acerto da numeração quando houver lugar, será feito na observância da ordem 

sequencial entre aqueles que conservem a qualidade de associados. 
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Artigo 7.º 

(Direitos e Deveres dos associados) 

1. Os direitos e os deveres dos associados são os previstos nestes Estatutos e nas 

disposições legais aplicáveis que os não contrariem ou sejam imperativas, 

nomeadamente:  

a) Proceder ao pagamento regular das quotas, no caso dos associados Regulares, 

Estudantes e Institucionais, durante o primeiro trimestre de cada ano; 

b) Respeitar as deliberações da Assembleia Geral e da Direção; 

c) Contribuir para a realização dos fins institucionais através do pagamento das 

quotas, donativos ou serviços; 

d) Desempenhar com zelo os cargos para que forem eleitos; 

e) Em geral e sem prejuízo de outras disposições estatutárias, os associados têm 

direito, nos termos dos Estatutos, a participar nas reuniões da Assembleia Geral, a 

ser eleitos para os órgãos do CPI, exceto se forem seus funcionários e a utilizar os 

serviços que o CPI lhes proporcione; 

f) Requerer a convocação da Assembleia Geral extraordinária, nos termos da alínea 

b) do n.º 1 do artigo 15.º; 

g) Examinar os livros, relatórios, contas e demais documentos, desde que o 

requeiram por escrito com a antecedência mínima de 30 dias e se verifique um 

interesse pessoal, direto e legítimo;  

h) Solicitar aos órgãos sociais quaisquer informações e esclarecimentos sobre a 

atividade e gestão da Associação; 

i) Participar, em geral, em todas as iniciativas do CPI; 

2. Os associados Regulares, Estudantes e Institucionais dispõem de um voto. Os 

Honorários, Os Patrocinadores e os Beneméritos não têm direito de voto, não 

podendo também eleger ou ser eleitos para órgãos do CPI.  
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Artigo 8.º 

(Admissão, exclusão e intransmissibilidade de associados) 

1. A admissão e a exclusão dos associados, bem como a determinação das respetivas 

condições, são da competência da Assembleia Geral, mediante proposta da Direção, 

sem prejuízo do disposto na alínea a) do número 3 do artigo seguinte. 

2. A qualidade de associado não se transmite, quer por ato entre vivos, quer por 

sucessão. 

 

Artigo 9.º 

(Sanções, saída e exclusão de associados) 

1. Os associados que violarem os deveres estabelecidos no artigo 7.º ficam sujeitos às 

seguintes sanções:  

a) Repreensão;  

b) Suspensão de direitos até 365 dias;  

c) Exclusão. 

2. A suspensão de direitos não desobriga do pagamento de quota. 

3. São motivos da perda da qualidade de associado: 

a) O pedido de cancelamento da inscrição, que pode ser apresentando por escrito, a 

todo o tempo, à Direção, sem prejuízo das obrigações vencidas e não cumpridas;  

b) O atraso no pagamento das quotas por um período de 12 meses;  

c) A prática de atos contrários aos fins da associação ou suscetíveis de afetar o seu 

funcionamento ou prestígio. 

4. O associado que tenha perdido essa qualidade não tem direito à reposição das 

importâncias com que haja contribuído, nem pode fazer uso de qualquer insígnia ou 

impresso da associação.  
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CAPÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS DO CPI 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 10.º 

(Órgãos do CPI) 

Os corpos sociais do CPI são: 

a) A Assembleia Geral; 

b) A Direção; 

c) O Conselho Fiscal; 

d) O Conselho Científico. 

 

Artigo 11.º 

(Designação de titulares dos órgãos) 

1. Os titulares dos órgãos do CPl são eleitos pela Assembleia Geral e exercem os 

respetivos mandatos por períodos de 3 (três) anos civis, podendo ser reeleitos por 

mais 1 (um)  mandato. 

2. As eleições devem realizar-se até ao dia trinta e um de março do ano em que devam 

terminar os mandatos em vigor. 

3. Findo o período do respetivo mandato, os titulares dos órgãos mantêm-se em 

funções até que sejam eleitos e tomem posse os novos titulares, sendo esta dada pelo 

Presidente da Assembleia Geral cessante até ao 30º dia posterior ao da Eleição. 

4. No caso de vacatura de cargos antes de findar o período do mandato, por qualquer 

causa, ficando os órgãos reduzidos a menos de um terço da sua composição, a 

Assembleia Geral elegerá novos membros para o preenchimento dos cargos vagos até 

ao termo do mandato, dentro dos sessenta dias subsequentes à ocorrência da 

vacatura. 
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5. Não se verificando a eleição prevista no número anterior, a vacatura deve ser 

suprida por nomeação da Direção, que ficará sujeita a ratificação pela Assembleia 

Geral, na sua reunião seguinte. 

6. Aos membros dos corpos sociais não é permitido o desempenho simultâneo de mais 

de um cargo nos órgãos da associação. 

7. Os membros dos corpos sociais não podem votar em assuntos que diretamente ou 

indiretamente lhes digam respeito ou nos quais sejam interessados os respetivos 

cônjuges ou pessoas com quem vivam em condições análogas às dos cônjuges, 

ascendentes, descendentes ou qualquer parente ou afim em linha reta ou 2º grau da 

linha colateral. 

8. É vedado aos membros dos corpos sociais a celebração de contratos com a 

associação, salvo se deles resultar manifesto benefício para a Instituição, 

nomeadamente em ações de formação. 

9. Os fundamentos das deliberações sobre os contratos referidos no número anterior, 

deverão constar das atas do respetivo órgão da associação, não podendo o membro 

contratante intervir na respetiva deliberação. 

 

Artigo 12.º 

(Remunerações) 

Os titulares dos órgãos do CPI não são remunerados pelas suas funções, salvo 

diferente deliberação da Assembleia Geral e sem prejuízo das despesas por aqueles 

efetuadas, por conta do CPI. 

 

 

 

 

 

 



 

CPI - Centro Português de Iluminação | www.cpi-luz.pt 
Rua Maestro Frederico de Freitas, n.º 7, Sobreloja Esquerda | 1500-399 Lisboa 
 

- 8 - 

SECÇÃO II 

ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo 13.º 

(Constituição) 

1. Constituem a Assembleia Geral todos os associados com direito de voto. 

2. Os associados sem direito de voto podem ser convidados a assistir às reuniões da 

Assembleia Geral e participar na discussão dos assuntos que constem da ordem do dia. 

3. Os associados podem fazer-se representar por outro associado, mediante 

procuração emitida nos termos da lei. 

4. Votam os associados que tenham as quotas em dia. 

5. Os representantes dos associados Patrocinadores poderão votar se 

simultaneamente forem membros Regulares. 

6. Os representantes dos associados Institucionais poderão votar em nome da 

instituição e em seu nome individual quando sejam membros Regulares. 

 

Artigo 14.º 

(Competência) 

1. Compete à Assembleia Geral: 

a) Garantir a defesa dos princípios inspiradores do CPI; 

b) Definir as orientações genéricas que presidem à atividade do CPI, bem como 

extensões ou reduções importantes dessa atividade; 

c) Determinar as condições de admissão e de exclusão dos associados, nos termos 

destes Estatutos; 

d) Ratificar novos associados, sob proposta da Direção e deliberar a exclusão de 

associados; 

e) Deliberar sobre quaisquer alterações dos Estatutos do CPI, bem como a sua 

extinção e subsequente liquidação; 
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f) Eleger, destituir e revogar, sem justa causa e por votação secreta, os mandatos 

dos titulares dos órgãos sociais do CPI e definir as regras e os procedimentos 

aplicáveis a tais atos; 

g) Aprovar as quotizações a pagar pelos associados e respetivas revisões; 

h) Aprovar os regulamentos internos que reputar convenientes; 

i) Apreciar e votar anualmente o orçamento e aprovar o plano de atividades; 

j) Deliberar sobre o relatório de atividades, o balanço e as contas anuais; 

k) Apresentar sugestões e fazer recomendações à Direção sobre as atividades do 

CPI; 

l) Autorizar o CPI a demandar os membros da Direção por factos praticados no 

exercício do cargo; 

m) Atribuir as designações das categorias de associados Honorários e Beneméritos, 

mediante proposta da Direção; 

n) Deliberar sobre a aquisição, alienação ou oneração de bens móveis e imóveis; 

o) Aprovar a adesão a uniões, federações ou confederações; 

p) Fixar a remuneração dos corpos gerentes, nos termos do artigo 12.º. 

2. São ainda da competência da Assembleia Geral todas as matérias que os Estatutos 

ou disposições legais imperativas não cometam especialmente a outros órgãos. 

 

Artigo 15.º 

(Funcionamento) 

1. A Assembleia Geral reúne: 

a) Ordinariamente uma vez por ano, nos termos do artigo 18.º; 

b) Extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral, por iniciativa deste, a pedido da Direção ou do Conselho Fiscal, ou a 

requerimento de, pelo menos, um quinto dos associados, sendo, neste caso, 

obrigatório a presença de três quartos dos requerentes, caso em que a reunião 

deve realizar-se num prazo máximo de 30 dias, a contar da data da receção do 

pedido ou requerimento. 
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2. As reuniões da Assembleia Geral são convocadas por correio eletrónico, expedido 

para cada um dos associados com direito de voto com a antecedência mínima de trinta 

dias, no qual se indicará o dia, a hora, o local da reunião e a respetiva ordem do dia. A 

Assembleia Geral poderá aprovar formas adicionais de convocação. 

3. Só podem ser apreciados e votados em Assembleia Geral os assuntos constantes da 

ordem do dia, salvo se uma maioria qualificada de 65% de associados com direito de 

voto estiver presente e consentir deliberar sobre outros assuntos. 

4. A Assembleia Geral poderá também reunir e deliberar validamente, não obstante 

quaisquer irregularidades da convocação, se uma maioria qualificada de 65% de 

associados com direito de voto tiver comparecido e nenhum se opuser à reunião. 

 

Artigo 15.º 

(Mesa da Assembleia Geral) 

1. A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um Presidente, um Secretário e um 

Vogal, eleitos pela Assembleia Geral, de entre os seus membros. 

2. Na falta de membros da Mesa da Assembleia Geral, presidirá à Assembleia Geral o 

Presidente do Conselho Fiscal, o qual designará o Secretário. Na falta daquele, 

presidirá o associado presente mais antigo e, em igualdade de circunstâncias, o mais 

velho. 

3. Compete à Mesa da Assembleia Geral dirigir, orientar e disciplinar os trabalhos da 

Assembleia, representá-la e designadamente:  

a) Decidir sobre os protestos e reclamações respeitantes aos atos eleitorais, sem 

prejuízo de recurso nos termos legais;  

b) Conferir posse aos membros dos corpos gerentes eleitos. 
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Artigo 17.º 

(Deliberações) 

1. A Assembleia Geral não pode deliberar, em primeira convocação, sem que esteja 

reunida, pelo menos, metade dos associados com direito de voto. Em segunda 

convocação, meia hora depois, pode deliberar qualquer que seja o número dos 

associados presentes. 

2. A Assembleia Geral delibera por maioria absoluta dos votos dos associados 

presentes. 

3. As deliberações sobre alterações estatutárias, admissão e exclusão de associados e 

destituição de titulares dos órgãos, devem ser aprovadas por, pelo menos, três quartos 

dos votos dos associados presentes. A deliberação da extinção do CPI requer os votos 

favoráveis de três quartos do número de todos os associados. 

 

Artigo 18.º 

(Assembleias gerais anuais) 

A Assembleia Geral deve ser convocada uma vez em cada ano, até dia 31 de março 

para: 

a) Deliberar sobre o relatório de atividades, balanço e as contas do exercício 

anterior; 

b) Deliberar sobre o Plano de Atividades e o orçamento anual propostos pela 

Direção para o exercício seguinte e proceder às eleições a que haja lugar; 
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SECÇÃO III 

DIREÇÃO 

Artigo 19.º 

(Composição) 

1. A Direção é composta por um número ímpar de membros, no mínimo de cinco, 

todos eles associados com direito de voto. 

2. A Assembleia Geral que eleger os membros da Direção elegerá também os 

respetivos Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro e, se for o caso, os restantes 

membros, que serão Vogais. 

3. O número de membros efetivos e suplentes que, em cada mandato, deve integrar a 

Direção, suas eventuais competências e responsabilidades específicas serão 

estabelecidos pela Assembleia Geral. 

 

Artigo 20.º 

(Competências) 

1. A administração e a representação do CPI competem à Direção, bem como a prática 

de todos atos necessários ou convenientes à prossecução dos seus fins, com respeito 

pelos planos e orçamentos anuais que forem aprovados pela Assembleia Geral. 

2. No âmbito da competência definida no número anterior e sem prejuízo do respetivo 

conteúdo, cabe à Direção praticar, entre outros, os seguintes atos: 

a) Elaborar o Plano de Atividades e o orçamento anual do CPI, bem como o relatório 

de atividades, o balanço e as contas do exercício; 

b) Administrar e dispor do património do CPI; 

c) Propor à Assembleia Geral a atribuição da qualidade de associado Honorário, 

Regular, Estudante, Patrocinador, Benemérito ou Institucional, nos termos do n.º 2 

do artigo 6.º;; 

d) Aceitar doações, heranças ou legados, subsídios e contribuições; 

e) Negociar e contrair empréstimos e prestar garantias, obtida a respetiva 

autorização da Assembleia Geral; 
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f) Colocar capitais em quaisquer bancos ou instituições financeiras, como forma de 

rentabilizar os respetivos recursos; 

g) Celebrar quaisquer contratos de prestação de serviços; 

h) Contratar, suspender, transferir, despedir e, em geral, exercer os poderes 

disciplinar e de direção sobre os trabalhadores do CPI, bem como fixar as respetivas 

remunerações; 

i) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e estatutárias, os regulamentos 

internos e as deliberações da Assembleia Geral; 

j) Aplicar as sanções previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 9.º;  

k) Negociar, aceitar, cumprir e fazer cumprir os acordos de cooperação com 

entidades que prossigam fins análogos aos do CPI; 

m) Criar Núcleos Regionais; 

m) Convocar as reuniões da Assembleia Geral; 

n) Facultar ao exame do Conselho Fiscal e aos associados, sempre que lhe seja 

solicitado, os livros e demais documentos respeitantes à administração da 

associação; 

o) Assinar as atas das sessões, os contratos e todos os demais documentos 

necessários à administração da associação; 

p) Representar a associação em juízo ou fora dele; 

q) Providenciar fontes de receita à associação;  

r) Propor à Assembleia Geral a aquisição onerosa, a qualquer título, de bens imóveis 

e de outros bens patrimoniais de rendimento ou de valor histórico ou artístico;  

s) Propor à Assembleia Geral a alteração dos estatutos da Associação, a sua cisão, 

fusão ou extinção;  

t) Propor à Assembleia Geral a integração de uma terceira instituição e respetivos 

bens;  

u) Propor à Assembleia Geral a adesão da Associação a uniões, federações ou 

confederações;  

v) Elaborar os regulamentos internos da Associação. 
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w) Praticar os demais atos determinados por lei, pelos Estatutos e pelos 

Regulamentos em vigor. 

3. No caso de as doações, heranças ou legados estarem sujeitos a qualquer condição 

ou encargo, a sua aceitação depende da compatibilidade dessas condições ou encargos 

com os fins do CPI. 

 

Artigo 21.º 

(Funcionamento) 

1. A Direção reúne sempre que for convocada pelo seu Presidente. 

2. A Direção só pode deliberar com a presença da maioria dos seus membros. 

3. As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos membros presentes, não 

sendo permitida a abstenção. O Presidente tem, além do seu voto, direito a voto de 

desempate. 

4. Compete em especial ao Presidente da Direção: 

a) Superintender na administração da associação, orientar e fiscalizar os respetivos 

serviços; 

b) Despachar os serviços normais de expediente e outros que careçam de solução 

urgente, sujeitando, porém, estes últimos à confirmação da Direção na primeira 

reunião seguinte; 

c) Promover a execução das deliberações da Assembleia Geral e da Direção; 

d) Autorizar e assinar as ordens de pagamento em conjunto com o Tesoureiro, bem 

como a correspondência; 

e) Convocar e presidir às reuniões da Direção, dirigindo os respetivos trabalhos;  

f) Representar legalmente a Direção;  

g) Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar o livro de atas da 

Direção;  

h) Submeter ao parecer do Conselho Fiscal os assuntos que entender por 

convenientes;  

i) Exercer as competências que lhe sejam delegadas pela Direção. 
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5. Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presidente no exercício das suas 

atribuições e substituí-lo nas suas faltas e impedimentos. 

6. Compete ao Secretário: 

a) Lavrar as atas das sessões e superintender nos Serviços de Expediente; 

b) Organizar os processos dos assuntos que devem ser apreciados pela Direção; 

c) Superintender nos serviços de secretaria. 

7. Compete ao Tesoureiro: 

a) Assegurar a contabilização de todos os recebimentos e de todos os pagamentos 

da associação; 

b) Assegurar e guardar os valores em caixa na associação, podendo delegar poderes 

para a guarda destes valores; 

c) Autorizar e assinar as ordens de pagamento, em conjunto com o Presidente; 

d) Administrar as contas bancárias da associação, controlando e conferindo 

sistematicamente os valores e responsabilidades nos bancos; 

e) Apresentar à Direção, trimestralmente, a conta de exploração e a posição das 

disponibilidades da associação; 

f) Elaborar e submeter à aprovação da Direção o orçamento e contas de cada ano 

social;  

g) Superintender aos serviços de contabilidade e tesouraria. 

 

Artigo 22.º 

(Representação do CPI) 

1. O CPI obriga-se pela intervenção conjunta de dois membros da Direção, sendo um 

deles, necessariamente, o Presidente ou o Tesoureiro, salvo para atos de mero 

expediente, para os quais basta a assinatura de um elemento da Direção. 

2. A Direção pode designar representantes do CPI, nos termos da lei. 
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SECÇÃO IV 

CONSELHO FISCAL 

Artigo 23.º 

(Composição e mandato) 

O Conselho Fiscal é composto por três membros, associados ou não, havendo entre 

eles um Presidente, um Vice-Presidente e um Vogal, também eleitos pela Assembleia 

Geral. 

 

Artigo 24.º 

(Competência) 

1. Além das atribuições que lhe são cometidas por lei, compete ao Conselho Fiscal: 

a) Fiscalizar a administração do CPI; 

b) Examinar o inventário do património e o balanço; 

c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes 

servem de suporte, sempre que entender conveniente, e solicitar as informações e 

os esclarecimentos necessários; 

d) Emitir parecer sobre os problemas relativos à gestão patrimonial e financeira do 

CPI, sempre que tal lhe seja solicitado pela Direção ou pela Assembleia Geral; 

e) Elaborar um relatório anual sobre a fiscalização por si desenvolvida e dar parecer 

sobre o relatório, contas e propostas apresentadas pela Direção. 

2. Os membros do Conselho Fiscal podem proceder, conjunta ou separadamente, em 

qualquer altura, aos atos de inspeção e verificação que entenderem convenientes para 

o exercício das suas funções e, em conformidade, obter dos demais órgãos do CPI as 

informações e os documentos necessários para esse fim. 
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Artigo 25.º 

(Funcionamento) 

1. O Conselho Fiscal reunirá sempre que for convocado pelo seu Presidente. 

2. O Conselho Fiscal só pode deliberar com a presença da maioria dos seus membros. 

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

Presidente, além do seu voto, direito a voto de desempate. 

 

 

SECÇÃO V 

CONSELHO CIENTÍFICO 

Artigo 26.º 

(Composição) 

1. O Conselho Científico é composto por cinco associados, sendo quatro Vogais e um 

Presidente, designado de entre e pelos restantes Vogais. 

2. Os membros do Conselho Científico não podem ser titulares de outros órgãos no 

CPI. 

 

Artigo 27.º 

(Competência e funcionamento) 

1. Compete ao Conselho Científico: 

a) Propor à Direção a realização de projetos que considere de interesse; 

b) Emitir pareceres técnicos e aconselhar a Direção ou a Assembleia Geral, quer por 

sua iniciativa, quer sobre as questões que lhe sejam submetidas por estes órgãos; 

c) Aprovar planos de formação e cursos ou outras atividades científicas de formação 

e informação; 

d) Pronunciar-se, sem carácter vinculativo, sobre todos os assuntos que lhe forem 

apresentados pela Assembleia Geral ou pela Direção. 

2. O Conselho Científico é convocado pelo respetivo Presidente e só pode deliberar 

com a presença da maioria dos seus membros, sendo as deliberações tomadas por 
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maioria dos votos dos membros presentes e cabendo ao Presidente, além do seu voto, 

direito a voto de desempate. 

 

 

SECÇÃO VI 

EXERCÍCIO ANUAL E PATRIMÓNIO 

Artigo 28.º 

(Exercício e orçamentos) 

1. Para efeitos orçamentais, o exercício coincide com o ano civil. 

2. O orçamento anual ordinário e os orçamentos suplementares que se mostrem 

necessários carecem da aprovação da Assembleia Geral e do parecer favorável do 

Conselho Fiscal nos termos previstos nos presentes Estatutos. 

 

Artigo 29.º 

(Relatório e contas anuais) 

1. A Direção apresentará ao Conselho Fiscal até trinta dias antes da data da Assembleia 

Geral anual convocada para apreciação dos documentos de prestação de contas, um 

relatório das atividades do CPI durante o ano civil anterior, bem como um balanço e 

uma conta dos resultados do exercício. O Conselho Fiscal deve apreciar os documentos 

referidos e dar o seu parecer, no prazo de quinze dias a contar da data em que os tiver 

recebido. 

2. A Direção procederá anualmente ao inventário do património do CPI, sujeito ao 

exame da Assembleia Geral, e à elaboração e aprovação de um balanço das suas 

receitas e despesas, devendo, para esse efeito, organizar e manter em dia a respetiva 

contabilidade. 
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Artigo 30.º 

(Património do CPI) 

Constituem património do CPI: 

a) As quotizações pagas pelos associados; 

b) As doações, heranças, legados instituídos a seu favor e os subsídios que lhe sejam 

atribuídos por quaisquer entidades, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

c) Todos os bens, móveis e imóveis, adquiridos para a sua atividade ou com os 

rendimentos dos seus bens próprios; 

d) Os rendimentos ou donativos que lhe sejam atribuídos, regular ou 

ocasionalmente, e cuja aceitação não contenda com os fins do CPI; 

e) As receitas dos serviços que venha a prestar ou da venda de quaisquer 

publicações ou outros objetos que, em conexão com os seus fins, venha a editar ou 

a produzir; 

f) Os bens que, por força da lei, regulamento ou disposição contratual ou 

administrativa, lhe sejam atribuídos, a título gratuito ou oneroso; 

g) Os rendimentos obtidos em aplicações financeiras de fundos, bens ou quaisquer 

outros instrumentos aceites no mercado financeiro, de que o CPI seja titular ou a 

este sejam temporariamente cedidos; 

h) O produto da alienação de bens móveis, imóveis ou de direitos que de que o CPI 

seja titular; 

i) Os rendimentos da fruição de direitos de autor ou de propriedade industrial de 

que o CPI venha a ser titular. 
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SECÇÃO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 31.º 

(Extinção do CPI) 

1. É da exclusiva competência da Assembleia Geral que for convocada para se ocupar 

da dissolução da Associação, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 14.º, a 

nomeação dos liquidatários e o estabelecimento do procedimento quanto à 

liquidação, nos termos da legislação em vigor.  

2. Os poderes da comissão liquidatária ficam limitados à prática dos atos meramente 

conservatórios e necessários quer à liquidação do património social, quer à ultimação 

dos negócios pendentes. 

3. Em caso de extinção, o património do CPI será destinado a uma instituição de 

beneficência, da escolha da Assembleia Geral, com exceção dos bens que a lei mande 

afetar de modo diferente. 

 

Lisboa, [data da Assembleia Geral] 


