CONTRATO DE ARRENDAMENTO

ENTRE:
ASSOCIACAO DAS ALDEIAS DE CRIANCAS SOS DE PORTUGAL, Instituiek
Particular de Solidariedade Social corn sede na Rua Jose Dias Coelho, 40, R/C dto, 1300-329
Lisboa e o numero Imico de matricula e de pessoa coletiva 500846812, representada por Jorge
Manuel Lourenco de Carvalho e Filipe Marques Carnall, na qualidade de, respetivamente,
Presidente e Vice-Presidente do Conselho Diretivo, de ora em diante designada por
"Senhorio"
E
QSUN PORTUGAL 3, UNIPESSOAL LDA., corn sede na Avenida Sousa Cruz, n°671, Loja
3, 4780-365 Santo Tirso, corn capital social de EUR 1.000,00 (mil euros), titular do numero
imico de matricula e de pessoa coletiva 516126180, representada por JoAo Pedro de Sousa
Barbosa de Aratijo, na qualidade de gerente corn poderes para o ato, de ora em diante
designada por "Arrendataria"
Em conjunto designados de "Partes" e individualmente cada uma tambem per "Parte",

Considerando que:
a) 0 Senhorio é o dono e legitimo proprietario do predio rastico denominado Herdade da
Serrazina, composto por uma area de 115,45 hectares, descrito na Conservatoria do
Registo Predial de Aljustrel, sob a ficha 525, e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 78,
secedo L, no concelho de Aljustrel, Freguesia de Messejana, conforme se comprova pela
caderneta predial junta como Anexo I e pela certiddo permanente de registo predial junta
como Anexo II, doravante designado apenas como o "Predio";
b) A Arrendataria pretende, no Predio identificado no considerando anterior, desenvolver,
construir e operar uma unidade de produedo de energia eletrica corn tecnologia solar
fotovoltaica, incluindo todas e quaisquer estruturas de interligaedo necessarias, incluindo
sistema de armazenamento, no Predio ou em parte dele (adiante referida apenas como
"Central Solar");
c) A Arrendataria esta portanto interessada em arrendar ao Senhorio a parte do Predio
necessaria para a construe-do e exploraedo da Central Solar e o Senhorio, por seu turno,

pretende dar de arrendamento o Predio ou a parte necessaria deste;
d) As Partes reconhecem que o desenvolvimento, construed° e exploraedo da Central Solar
depende de um processo de licenciamento previo, que implica a emissdo e a manutenedo
de licencas por parte de diversas autoridades, entidades e instituieOes;

E celebrado de boa fe o presente contrato de arrendamento (doravante designado
"Contrato"), que se rege pelos Considerandos acima descritos e pelas clausulas seguintes:
Clausula la
(Objeto e Finalidade)
1. 0 Senhorio da de arrendamento a Arrendataria, que aceita, a parcela do Predio
identificada a cor amarela no Anexo 1:11, incluindo o respetivo subsolo (necessario a
construed° e/ou manutenedo dos alicerces), bem como a area necessaria a passagem de
linhas e ramais de ligaedo necessarios a passagem das infraestruturas eletricas, por meio
de linhas aereas, valas cobertas ou outros meios, corn a area util estimada de 94 hectares,
de ora em diante designada simplesmente como a "Parcela", cuja area, configuraedo e
delimitaedo final sera comunicada pela Arrendataria ao Senhorio ate a data de verificaedo
da Condiedo Suspensiva definida na Clausula 3.8
2. 0 presente Contrato de Arrendamento destina-sea instalaedo, manutenedo e exploraedo
da Central Solar, incluindo a respetiva ligaedo, designadamente por meio de
infraestruturas eletricas, aos terrenos confinantes, e da subestaedo ou subestacoes
necessarias ou consideradas necessarias ao seu funcionamento, autorizando o Senhorio
desde ja a Arrendataria a realizar e executar quaisquer atos e atividades para a
prossecuedo deste proposito. Para efeitos de clarificaedo, é estabelecido que o presente
Contrato de Arrendamento nal° confere a Arrendataria quaisquer direitos ou expectativas
sobre os terrenos confinantes do Predio, devendo a Arrendataria proceder a celebraedo
dos contratos adequados ao desenvolvimento da Central Solar juntos dos proprietarios de
cada predio abrangido no objeto de tais contratos.
3. 0 Senhorio autoriza e aceita que a Arrendataria realize no Predio, a expensas suas e a sua
responsabilidade, todos e quaisquer estudos e analises considerados necessarios para a
construed° e operaedo da Central Solar. 0 Senhorio mais autoriza a arrendataria a obter,
desde ja e na medida do que considere necessario, todas e quaisquer liceneas e
autorizaedes administrativas consideradas necessarias para o fim pretendido corn a

assinatura do presente Contrato, comprometendo-se designadamente a assinar o que for
necessario, bem como requerer, contestar, solicitar e em geral praticar todos os atos
necessarios, adequados ou convenientes aquele fim, junto da competente entidade pirblica
ou privada, de acordo com o que for solicitado pela Arrendataria.
Clausula 2'
(Deelaracoes e Garantias)
1. 0 Senhorio declara e garante a Arrendataria que:
a)

0 respetivo Conselho Diretivo da Associacao tern plenos poderes para celebrar o
presente Contrato, acordo corn o artigo 15.° (1, b) e k)) dos estatutos do Senhorio
aprovados e retificados na Assembleia Geral datada de 21 de abril de 2017, anexos
como Anexo IV;

b)

A celebracao e validade do presente Contrato nao depende da autorizacao de
qualquer terceiro;

c)

E o unico e legitimo proprietario e possuidor da totalidade do Predio, nao estando
o seu direito de propriedade sujeito a qualquer tipo de reducdo, cancelamento,
anulabilidade ou nulidade, nem se encontrando quaisquer awes ou litigios em
curso relativamente aos mesmos;

d)

Procedeu a oposicao a renovacao do contrato de arrendamento rural celebrado corn
o Sr. Joaquim Guisado, nao tendo, desde entAo, celebrado com quaisquer terceiros
qualquer acordo que, direta ou indiretamente, possa invalidar a celebracao do
presente Contrato;

e)

0 Predio apresenta-se completamente livre de quaisquer onus ou encargos, para
alem do contrato de arrendamento identificado na alinea a), do n.° 2, da presente
clausula;

f)

A Parcela estard livre de pessoas e bens no dia 01 de Novembro de 2021, corn
excecao do arvoredo e plantacoes que se encontrem na Parcela nesta data de
assinatura e que a Arrendataria aceita expressamente;

g)

Ap6s a assinatura do Contrato e ate ao registo do mesmo junto da Conservatoria do
Registo Predial, o Senhorio nao fara incidir sobre o Predio quaisquer onus ou
encargos.

2. A Arrendataria declara e garante ao Senhorio que:
a)

Tern conhecimento do contrato de arrendamento rural celebrado corn o Sr.

Joaquim Guisado, tendo o Predio por objeto, o qual cessard em 31 de outubro de
2021, de acordo com a oposicao a renovaedo notificada pelo Senhorio aquele
arrendatario, (o "Arrendamento Rural") e junta ao Contrato como Anexo V;
b)

Obriga-se a respeitar os direitos do arrendatario Joaquim Guisado ao abrigo do
Arrendamento Rural durante a sua vigencia, sem prejuizo da realizaedo dos atos
que o Senhorio autorizou a Arrendataria a realizar, pelo presente Contrato de
Arrendamento, previamente a verificaedo da Condiedo Suspensiva;

c)

Apos o registo do Contrato, o Senhorio podera fazer incidir onus ou encargos
sobre o Predio, desde que os mesmos nao sejam incompativeis com o presente
Contrato;

d)

Ate a verificaedo da Condicao Suspensiva, a Arrendataria nao realizard qualquer
alteraedo ao estado fisico do Predio.

3. 0 Senhorio compromete-se a ajustar razoavelmente o Contrato, na medida em que as
entidades financiadoras da Arrendataria, ou da sua detentora, considerem que o Contrato
ou alguma das suas clausulas nao sao financiaveis, desde de que tal nao implique a
alteraedo do prazo do arrendamento ou do valor da renda, nem acarrete qualquer
responsabilidade do Senhorio relativamente as entidades financiadoras ou a constituiedo
de quaisquer onus ou encargos sobre o Predio, para alem das que resultam do presente
contrato.
Clausula 3'
(Duracio)
1. 0 presente Contrato produz efeitos desde a data da sua assinatura, sem prejuizo do
disposto nos numeros seguintes da presente Clausula 3.a.
2. A entrega da Parcela e o pagamento da primeira Renda, apenas ocorrem a partir:
a)

da obtenedo, por parte da Arrendataria da licenea de construed° por parte da
entidade/Camara Municipal competente, para inicio da construed°, instalaedo e
exploraedo da Central Solar e respetivas ligaeOes e infraestruturas eletricas; a
"Condicao Suspensiva").

3. 0 Arrendamento é celebrado pelo prazo de 29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses,
contados da notificacao da Arrendataria ao Senhorio informativa da verificaedo da
Condiedo Suspensiva, a enviar no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Para efeitos do disposto no artigo 276. do COdigo Civil, as Partes declaram que a
verificacao da condicao suspensiva nao tera efeitos retroativos.
5. 0 disposto nos numeros anteriores nab prejudica a aplicabilidade das clausulas incluidas
no Contrato que se referem ao periodo anterior a verificacao da condicao suspensiva.
6. Ate a verificacao da condicao suspensiva, o Senhorio tem o direito de utilizar a Parcela,
assumindo, de todo o modo, as seguintes obrigacoes:
a) Nao fazer um use da Parcela que possa por em causa o fim a que se destina o
presente contrato de arrendamento;
b) Garantir que a Parcela se encontra plenamente disponivel para a Arrendataria, no
prazo limite de 3 meses, contados da rececao pelo Senhorio da notificacao da
Arrendataria informando da verificacao da Condicao Suspensiva.
c) Permitir a deslocacao e a realizacao no Predio, por parte da Arrendataria ou de
outras entidades por esta designadas atempadamente, das intervencOes que se
revelem necessarias, nomeadamente, mas sem limitar, para o licenciamento da
Central Solar, nomeadamente, mas nao exclusivamente, no que diz respeito a
pesquisas e estudos de geotecnologia, topografia, impacto ambiental, a qual devera
ser notificada, se tal nao for irrazoavel, coin uma antecedencia de 5 (cinco) dias.
7. 0 presente Contrato nao se renova automaticamente, contudo a Arrendataria tem direito,
mas nao a obrigacao, de prorrogar Contrato, uma vez, pelo prazo de 20 (vinte) anos
adicionais, sem que o Senhorio se possa opor, mediante comunicacao ao Senhorio corn
uma antecedencia minima de 1 ano face ao termo do prazo de duracao do Contrato
inicialmente previsto. Sendo devido qualquer encargo fiscal em virtude da renovacao ou
prorrogacao aqui prevista, aquele sera integralmente suportado pela Arrendataria.
8. Para efeitos de clarificacao, é estabelecido que o Senhorio mantem o direito de utilizacao,
alienacao ou oneracdo das areas do Predio que estejam, a cada momento, excluidas da
Parcela.
9. Caso a Condicao Suspensiva nao se encontre verificada no prazo de 33 (trinta e tres)
meses contados da presente data de assinatura, o Senhorio notificara a Arrendataria para
exercer o direito previsto no numero seguinte e, caso esta nab o faca, o Contrato de
Arrendamento considera-se caducado.
10. A Arrendataria podera opor-se a caducidade prevista no numero precedente mediante
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comunicacdo enviada a Senhoria no prazo de 15 dias a contar da notificacdo prevista no
paragrafo precedente e o pagamento anual de EUR 750,00 (setecentos e cinquenta euros)
por hectare de Parcela aprovado no Estudo de Impacte Ambiental, desde a data em que o
Contrato caducaria, aplicando-se os dados de pagamento previstos na Clausula 5.a (Renda
e CondicOes de Pagamento).
Clausula 4a
(Dentincia e Resolucio)
1. A arrendataria tem direito a denunciar o Contrato, a todo o momento e por qualquer
motivo, sem que sej a devida ao Senhorio qualquer compensacdo ou indemnizacao, desde
que, para o efeito, a Arrendataria comunique a sua decisdo ao Senhorio, por intermedio
de carta registada, recebida na morada prevista no Contrato de Arrendamento, corn uma
antecedencia minima de 12 (doze) meses relativamente a data de producdo de efeitos da
denunci a.
2. Qualquer das Partes pode resolver o contrato, corn base em incumprimento da outra parte
nos termos legalmente previstos.
3. Adicionalmente, ate a data de verificacao da Condicdo Suspensiva, a Arrendataria tern
direito a fazer cessar o Contrato, e a qualquer momento em que se tenha tornado
impossivel ou ndo tiver sido permitida a construcdo ou operacdo da Central Solar da
forma inicialmente pretendida pela Arrendataria, de urn ponto de vista tecnico
economico ou legal, notificando, para o efeito, o Senhorio, corn prova documental
suficiente do facto.
4. A cessacdo do Contrato de Arrendamento, independentemente do motivo, importard para
a Arrendataria o dever de proceder ao levantamento de todos os bens, equipamentos e
outros materiais que sejam de sua propriedade e/ou que tenha trazido ou construido na
Parcela, bem como de todas e quaisquer benfeitorias que tenha executado e que sejam
passiveis de remocdo da Parcela, corn vista a proceder a entrega da mesma ao Senhorio,
na data de producao de efeitos da referida cessacdo, em estado e condiceies em que se
encontravam na presente data, corn ressalva das deterioracoes inerentes a uma prudente
utilizacdo da Parcela, em conformidade corn o fim do Contrato, sem causar quaisquer
danos ao Predio ou a Parcela corn a remocdo ou corn o levantamento dos referidos bens,
equipamentos e outros materiais, nem inviabilizar os fins agricolas e pecuarios a que a

Parcela se destina.
5. Se, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de cessacao do Contrato de
Arrendamento, a Parcela e o Predio nao forem restituidos por causa imputavel
Arrendataria ou nao o forem nas condicees descritas no rinmero anterior, fica a
Arrendataria considera-se constituida em mora nos termos do artigo 1045.° do COdigo
Civil.

Clausula 5'
(Renda e Forma de Pagamento)
1. A renda anual devida pela Arrendataria ao Senhorio corresponde a EUR 1.500,00 (mil e
quinhentos euros) por hectare de Parcela, estando a determinacao do total dependente dos
termos da licenca de construcao a ser obtida (doravante apenas designada de "Renda").
2. A partir de 1 de marco de 2022, a Arrendataria ficard obrigada ao pagamento anual de
EUR 20.000,00 (vinte mil euros), a titulo de compensacao pela reserva da Parcela,
devendo tal montante ser pago anualmente (em 1 de novembro de cada ano) ate a
verificacao da Condicao Suspensiva, aplicando-se os dados de pagamento constantes do
nnmero seguinte desta Clausula. Caso nao decorra urn ano completo entre 1 marco de urn
dado ano e a data de pagamento da primeira renda, o valor pago deve ser revisto em
proporcao do tempo efetivamente decorrido, sendo o excesso deduzido do pagamento da
primeira Renda.
3. Sem prejuizo do disposto no nnmero seguinte, a Renda sera paga anualmente, sendo a
primeira Renda paga ate ao oitavo dia ntil do mes seguinte ao da verificacao da Condicao
Suspensiva, por transferencia bancaria, para a conta bancaria da titularidade do Senhorio
junto do banco Millennium BCP corn o IBAN PT50 0033 0000 4527113646005, ou outra
conta bancaria titulada pelo Senhorio, que venha a ser indicada pelo mesmo, vencendo-se
as restantes rendas no mesmo dia dos anos seguintes.
4. Apos o pagamento da Renda pela Arrendataria, o Senhorio deve emitir e enviar o
respetivo recibo no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do pagamento.
5. Caso, em qualquer ano de duracao do Contrato, o Senhorio nao emita e envie o recibo de
Renda, a Arrendataria pode reter o pagamento da Renda seguinte ate que o Senhorio
ponha termo ao seu incumprimento.
6. A partir de janeiro do ano subsequente a data de verificacao da Condicao Suspensiva, a

Renda sera atualizada anualmente, de acordo corn o coeficiente de atualizacao anual de
rendas publicado em Portaria do Governo ate outubro de cada ano, na medida em que o
valor atualizado da Renda seja comunicado a Arrendataria por carta registada enviada
com a antecedencia minima de 30 (trinta) dias em relacdo a data pretendida para aplicacao
da Renda atualizada.
7. Nos termos do n.° 2 do artigo 1041.° do C6digo Civil, a constituicao em mora por parte da
Arrendataria relativamente ao pagamento de uma determinada renda nao implica o
pagamento de qualquer indemnizacao ou juros de mora, desde que aquela a faca cessar no
prazo de 8 (oito) dias a contar do seu comeco.
Clausula 6'
(Encargos e Responsabilidades)
1. A Arrendataria obriga-se a manter a Parcela em born estado de conservacao e limpeza,
constituindo encargos da mesma todas as despesas relativas a respetiva manutencao
ordinaria, ressalvando-se a depreciacao resultante do seu use prudente.
2. Todos os encargos relativos a Parcela correspondentes a servicos ou despesas
relacionadas corn consumo de agua, energia eletrica ou termica, gas ou telecomunicacOes
ficam a cargo da Arrendataria, bem como de quaisquer outros servicos ou fornecimentos
que esta pretenda contratar relativamente as mesmas.
3. 0 Senhorio obriga-se a, apos a assinatura do Contrato, a cooperar com a Arrendataria na
promocdo por parte desta do respetivo registo, na Conservatoria do Registo Predial, de
modo a que o presente tenha prioridade, nos termos do C6digo do Registo Predial.
4. Adicionalmente, a partir da data de verificacao da Condicdo Suspensiva, o Senhorio
compromete-se a abster-se de realizar qualquer ato ou atividade que possa interferir ou
impedir a construcao ou funcionamento da Central Solar.
5. 0 Senhorio notificard a Arrendataria, sem atraso, quando tomar conhecimento ou dever
ter tornado conhecimento de uma venda judicial, ou qualquer outro tipo de venda forcada,
da Parcela ou do Predio.
6. Caso a partir da conclusdo da construcao da Central Solar o valor patrimonial tributario
do Predio aumente, a Arrendataria obriga-se ao pagamento do montante do Imposto
Municipal sobre Imoveis correspondente a esse aumento.

Clausula 7'

I

(Utilizacao da Parcela e Obras)
1. A Arrendataria podera, a partir da data de verificacdo da Condicdo Suspensiva,
livremente e sem necessidade de qualquer autorizacdo do Senhorio, instalar na Parcela
quaisquer equipamentos e bens destinados ou considerados uteis a finalidade do presente
Contrato, ou seja, construir e operar uma Central Solar, bem como assegurar a respetiva
manutencdo, usos, reparacdo e substituicdo de quaisquer elementos dos mesmos, tudo na
medida do legalmente permitido e em que se encontre autorizada nos termos desta
Clausula.. Ndo obstante, a Arrendataria obriga-se a obter e suportar todas as licencas
necessarias para o efeito, se aplicavel, e obriga-se a informar previamente a Senhoria,
com uma antecedencia de 7 (sete) dias sobre os trabalhos que pretenda levar a cabo, por
si ou atraves de terceiros designados, nomeadamente a realizacao de obras, trabalhos,
operacOes de escavacdo, construcdo e instalacdo de equipamentos de medicdo de recurso,
dos equipamentos da Central Solar, bem como operacOes de alteracdo ou remocdo de
plantas.
2. Quaisquer equipamentos ou bens construidos, trazidos ou instalados na Parcela pela
Arrendataria, ou terceiros em seu nome, permanecem propriedade da Arrendataria ou
desse terceiro; o Senhorio devera abster-se, ate ao limite permitido por lei, de assumir a
propriedade dos mesmos. Por conseguinte, o Senhorio ndo se responsabiliza por
quaisquer riscos ou por danos causados na Parcela ou em tais equipamentos ou bens
construidos, desde que tais danos ndo advenham de qualquer conduta dolosa ou
negligente da sua parte.
3. Em concretizacdo do disposto no niimero 1 desta Clausula, a Arrendataria podera
tambem, a partir da data de verificacdo da Condicdo Suspensiva, por sua conta, risco,
despesa e responsabilidade, desde que informe o Senhorio de tais atos:
a) Vedar a Parcela, atraves do meio que tiver por conveniente, em conformidade com
as leis e regulamentos aplicaveis.
b) Efetuar todas e quaisquer obras de conservacdo, remodelacdo e beneficiacdo da
Parcela, bem como todas e quaisquer benfeitorias nelas implantadas;
c) Proceder ao corte e abate de todas e quaisquer arvores e/ou plantas que se situem na
Parcela, desde que devida e previamente autorizada para tal pelas autoridades
competentes;
4. A Arrendataria podera igualmente proceder ao corte e abate de todas e quaisquer arvores
e/ou plantas que se situem em redor da Parcela, nos limites do Predio, e que possam por

em causa ou interferir corn a exploracdo da Central Solar, nomeadamente, por
impedirem a completa rececdo de radiacao solar, desde que corn a colaboracdo do
Senhorio e devidamente autorizada para tal pelas autoridades competentes; os custos
respetivos serdo assumidos pela Arrendataria. 0 espaco adjacente a Parcela que venha a
ser utilizado e/ou remodelado pela Arrendataria nos termos desta Clausula passara a
estar incluido na Parcela para todos os efeitos contratuais.
5. 0 Senhorio compromete-se a nab desenvolver quaisquer atividades e a nao efetuar
quaisquer construcOes, alteracOes, modificacOes ou quaisquer obras, trabalhos ou
atividades na Parcela ou no Predio que coloquem em causa a construcao, seguranca e
exploracdo da Central Solar. A Arrendataria reconhece desde ja que o Senhorio podera
celebrar corn terceiros urn contrato de arrendamento para fins agricolas, florestais ou de
campanha, ou similares, tendo por objeto aproximadamente 20 hectares do predio, na
area delimitada no Anexo VI, comprometendo-se o Senhorio a garantir que tal contrato
incluird a obrigacdo de o terceiro nab colocar em causa a construcao, a seguranca e a
exploracao da Central Solar.

Clausula 8a
(Cessio da Posicao Contratual)
1. 0 Senhorio declara desde ja que a Arrendataria sera, a partir da data de verificacao da
Condicao Suspensiva, autorizada a explorar, por si, a Parcela Arrendada, procedendo
utilizacao e fruicao da mesma, bem como subarrendar ou ceder livremente a terceiros, por
qualquer titulo, os seus direitos e/ou obrigacOes contratuais no presente Contrato, de
acordo corn os limites legal e contratualmente previstos.
2. Em caso de transmissao da posicao contratual da Arrendataria, esta informard o Senhorio
dessa transmissao, nos termos do artigo 424.° e 1038.° do Codigo Civil, devendo este
apoiar a Arrendataria, na medida do razoavel, no processo de transmissao da posicao
contratual, de acordo corn o que for solicitado pela Arrendataria.
3. A cessao da posicAo contratual por parte do Senhorio, por efeito da transferencia do
direito de propriedade sobre o Predio, nab depende do consentimento previo da
Arrendataria, devendo, contudo, ser notificada a Arrendataria corn 15 (quinze) dias de
antecedencia face a referida cessao.
4. Em qualquer caso, a alienacao do Predio, no todo ou ern parte, durante a vigencia do
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presente Contrato, nao podera prejudicar os direitos da Arrendataria decorrentes do
mesmo, obrigando-se o Senhorio a garantir que o terceiro adquirente assumira a posicao
contratual de Senhorio no presente Contrato, nos termos do artigo 1057 do Codigo Civil.
5. 0 Senhorio compromete-se a envidar os seus melhores esforcos para celebrar urn contrato
corn qualquer entidade financiadora da Arrendataria, ou da detentora da Arrendataria, em
termos e condicoes a acordar entre as Partes, caso tal seja requerido, por escrito, pela
entidade financiadora em causa. Assim que tal contrato seja celebrado, o Senhorio fica
eximido de todas as obrigacOes assumidas neste Contrato.
Cliusula 9'
(Notificacties)
1. Todas as comunicacOes entre as Partes relativamente ao Contrato devem ser efetuadas por
escrito, mediante carta registada corn aviso de rececao e por correio eletronico corn
notificacao de entrega, sendo consideradas como recebidas na data de assinatura do aviso
de rececao ou, caso nao sejam rececionadas por motivo imputavel ao destinatario, na data
de deposito do aviso de rececao na correspondente caixa de correio, sendo
convencionados os seguintes enderecos:

SENHORIO
A/c:

Associacao das Aldeias de Criancas SOS de Portugal

A/C Presidente do Conselho Diretivo
Endereco:

Rua Jose Dias Coelho n° 40 RC dto. 1300-329 Lisboa

Correio Eletronico:

portugal@al dei as-sos. org

ARRENDATARIA
A/c: JoAo Pedro Ara*
Endereco: Avenida Sousa Cruz, no. 671, Loja 3
4780-365 Santo Tirso.
Correio Eletronico: p.araujo@q-cells.com

2. Os enderecos referidos manter-se-do em vigor ate um novo endereco ser comunicado
outra Parte. Qualquer modificacao aos enderecos indicados no presente Contrato devera
ser imediatamente comunicada a outra Parte pela forma prescrita no mamero 1.

11*

antecedente.
3. Para clarificacao, consideram-se dial nteis aqueles em que os Bancos estao abertos em
Portugal.
4. Qualquer alteracao dos destinatarios e/ou enderecos relevantes produzird apos a
respetiva notificacao a outra Parte, no cumprimento das formalidades previstas na
presente Clausula.
5. As Partes acordam expressamente que os domicilios previstos na presente clausula sao
os nnicos aceites como validos nos termos e para os efeitos legais, nomeadamente para
fins judiciais, corn fundamento na cessacao do presente Contrato, atualizacao de rendas,
obras na Parcela, bem como para efeitos do procedimento especial de despejo, nos
termos do disposto nos artigos 9.°, 14.°-A e seguintes, todos da Lei n.° 6/2006 de 27 de
Fevereiro na sua redacao atual.

Clausula 10'
(Lei Aplicavel e ResolucAo de Conflitos)

I. 0 presente Contrato encontra-se sujeito a lei Portuguesa.
2. Sem prejuizo das situacOes em que o Senhorio possa recorrer ao Balcao Nacional do
Arrendamento, o que é desde ja reconhecido pelas Partes, para a resolucao de quaisquer
litigios emergentes deste Contrato é competente o Tribunal Judicial da Comarca de
Lisboa, corn expressa rennncia a qualquer outro.
Clausula 11'
(Anexos)
Sao anexos ao presente Contrato os seguintes documentos, os quais constituem parte
integrante do mesmo:
Anexo I — Caderneta da matriz predial do Predio;
Anexo II —Certidao permanente do registo predial do Predio;
Anexo III — Planta corn a area da Parcela;
Anexo IV — Estatutos do Senhorio;
Anexo V — Notificacao para oposicao a. renovacao de contrato de arrendamento rural;

/ II
Anexo VI — Delimitacao de terreno para efeitos da clausula 7a, n.° 5
Clausula 12a
(Disposicoes Finais)
1. Qualquer alteracao ao presente Contrato tera de ser efetuada mediante documento escrito
e assinado por ambas as Partes, sob pena de invalidade.
2. 0 nao exercicio ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito ou medida por uma
das Partes nao importa a rennncia a esse direito nem impede o seu exercicio posterior.
3. 0 use nnico ou parcial de qualquer direito ou medida previstos no Contrato nao impede o
seu exercicio no futuro.
4. Nenhuma rennncia a uma violacao deste Contrato implicara uma rennncia a qualquer
outra violacao do Contrato, seja ela anterior, contemporanea ou posterior.
5. A invalidade, por qualquer causa, de qualquer clausula do Contrato afetard apenas a
concreta clausula, nao implicando a invalidade das demais disposicaes contratuais.
6. Caso se verifique a eventualidade prevista no nnmero anterior, as Partes procurarao, se
possivel, sanar a invalidade da clausula em causa ou, caso contrario, encetarao
negociacOes, de boa fe, para a substituicao da clausula invalida por uma que seja \Tali& e
corresponda essencialmente ao acordo alcancado, ou que se pretendia alcancar, pelas
Partes.
7. As Partes reconhecem e aceitam que o presente Contrato e toda e qualquer informacao
que, por escrito ou verbalmente, lhes foi e/ou vier a ser fornecida ou facultada no ambito
do mesmo reveste natureza confidencial, nao podendo ser por qualquer forma divulgada,
copiada, reproduzida, distribuida, exibida, disponibilizada a qualquer terceiro, ou utilizada
para fins que nao os de cumprimento do Contrato, salvo com autorizacao previa escrita da
parte relevante.
8. As obrigaceies de confidencialidade estabelecidas na presente Clausula subsistem apos a
cessacao do Contrato, por qualquer causa, por um periodo de dois anos.

Celebrado em Lisboa, no dia 23 de Abril de 2021, em dois exemplares, ficando urn em poder
de cada uma das Partes.
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Anexo I — Caderneta da matriz predial do Predio.
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AT

CADERNETA PREDIAL RUSTICA

autoridade
tributaria e aduaneira

Modelo B
SERVIc0 DE FINAKAS: 0205 - ALJUSTREL

IDENTIFICACAO DO PREDIO
DISTRITO: 02 - BEJA CONCELHO: 01 - ALJUSTREL FREGUESIA: 03 - MESSEJANA
SECOO: L ARTIGO MATRICIAL N°: 78 ARV:

NOME/LOCALIZACAO PREDIO
HERDADE DA SERRAZINA

ELEMENTOS DO PREDIO
Ano de inscricao na matriz: 1970
Valor Patrimonial Actual: €2.189,77

Valor Patrimonial Inicial: E1.448,11
Determinado no ano: 1989

Area Total (ha): 115,450000
PARCELAS
Parcela: 1

Q.C.: CA - CULTURA ARVENSE

Area: 70,775000 ha
Parcela: 2

Parcela: 3

Classe: 48

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €10,88

Q.C.: CA - CULTURA ARVENSE

Area: 23,075000 ha

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €35,66

Q.C.: CA - CULTURA ARVENSE

Area: 21,600000 ha

Classe: 48

Classe: 3a

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €25,86

TITULARES
Identificagao fiscal: 500846812 Nome: ASSOCIAcA0 DAS ALDEIAS DE CRIANCAS S 0 S DE PORTUGAL
Morada: RUA JOSE DIAS COELHO N 40 R C, LISBOA, 1300-326 LISBOA
Tipo de titular: Propriedade plena Parte: 1/1 Documento: OUTRO Entidade: DESCONHECIDO

Obtido via internet em 2020-10-14

0 Chefe de Finangas

(Maria de Fatima de Sousa Bastos Barahona
Fernandes)

020103 - MESSEJANA - R - L - 78

P4ina 1 de 1

Anexo II — Certiddo permanente do registo predial do Predio.

Conservatoria do Registo Predial de
Aljustrel

Freguesia Messejana
211/19881010

c71

registo predial
online
Certidao Permanente
COdigo de acesso: PA-2122-56874-020103-000078

DESCRICAO EM LIVRO:
N.° 525, Livro N°: 2
DESCRIOES - AVERBAMENTOS - ANOTAOES
RuSTICO
DENOMINAcAO: HERDADE DA SERRAZINA
SITUADO EM: Messejana
AREA TOTAL:
115,45 HECT
AREA DESCOBERTA: 115,45 HECT

MATRIZ n°: 78
SECcA0 N°: L

composicAo E CONFRONTAOES:
Cultura arvense - Norte, Terrenos da Camara Municipal de Aljustrel; Sul, Herdades da Meia
Legua e do Vale da Rosa; Nascente, Herdade do Vale da Rosa; Poente, Herdade das Fontainhas.
Reproducao da descricao.
0(A) Conservador(a), em substituicao
Rita Madalena Lopes Maio Martins da Silva
INSCRIOES - AVERBAMENTOS - ANOTAOES
AP. 1 de 1988/10/10 - Aquisicao
ABRANGE 2 PREDIOS
CAUSA : Legado
SUJEITO(S) ATIVO(S):
ALDEIA DAS CRIANCAS S.O.S. DE PORTUGAL
**
Sede: Rua Jose Dias Coelho, n.° 40
Localidade: Lisboa
SUJEITO(S) PASSIVO(S):
MARIA ADELAIDE TELES GUEDES DE VILHENA FREIRE DE ANDRADE VARELA
**
Vitivo(a)
Morada: Rua Andrade de Corvo, n.° 33
Localidade: Lisboa
Reproducao da inscricao G-1.
0(A) Conservador(a), em substituicao
Rita Madalena Lopes Maio Martins da Silva

C.R.P. Aljustrel
www.predialonline.mj.pt

Informac&o em Vigor
2021/03/24 18:15:29 UTC

Pagina - 1 www.casapronta.mj.pt

Freguesia Messejana

Conservatoria do Registo Predial de
Aljustrel

211/19881010
11

REGISTOS PENDENTES
Nao existem registos pendentes.

c

Certidao permanente disponibilizada em 14-10-2020 e velida ate 15-10-2021

C.R.P. Aljustrel
www.predialonline.mj.pt

Informacao em Vigor
2021/03/24 18:15:29 UTC

Pagina - 2 www.casapronta.mj.pt
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Anexo III — Planta corn a area da Parcela.
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Herdade da Serrazina
Area

Herdade da SerrazinajAljustrel Messejara Seus:.ac L artigo 78

Area Util -94 Ha

Google Earth
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Anexo IV — Estatutos do Senhorio.
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REPUBLICA
PORTUGUESA

MtNi5lEitto ou fRABALlia,
SOLIDARIEDADE E SEGURAKA
SOCIAL

PUBLICACAO OFICIAL DE REGISTO EFETUADO PELA
DIRECAO-GERAL DA SEGURANCA SOCIAL
DECLARAg'Ao
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.° 2 do artigo 26.° da Portaria n.° 139/2007, de
29 de janeiro, a Diregao-Geral da Seguranga Social procede a promogao da publicagao do
registo definitivo de alterag5o dos estatutos, conforme documento composto por 16 folhas,
par mim rubricadas, referente a entidade corn a denominago ASSOCIAcA0 DAS ALDEIAS
DE CRIANCAS S.O.S. DE PORTUGAL, corn sede na Rua Jose Dias Coelho, n.° 40, r/c Lisboa e corn o NIPC 500 846 812, em conformidade corn o disposto no Estatuto das
Institulgoes Particulares de Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 172-A/2014,
de 14 de novembro e pela Lei n.° 76/2015, de 28 de julho que alteram o Decreto-Lel n.°
119/83, de 25 de fevereiro e no Regulamento do Registo das Instituigeies Particulares de
Solidariedade Social, aprovado pela Portaria n.° 139/2007, de 29 de janeiro.
O registo foi lavrado pelo averbamento n.° 12, a inscriggo n.° 20/83, a fls. 28 Verso do Livro
n.° 2, fls. 94 Verso do Livro n.° 13 e fls. 167 Verso do Livro n.° 15 das Associag5es de
Solidariedade Social e considera-se efetuado em 17/11/2017.
0 6 DEZ 2017

Diregao-Geral da Seguranca Social, em

Pelo Diretor-Geral

ui Santos
(Chefe de Divisao)

ACC
DIRECAO-GERAL
Largo do Rato 1

1269-144 LISBOA

DA SEGURANCA

Tel. 215 952 990

VoIP 32190

SOCIAL
Fax 215 952 992

http://www4.seg-social.pt/dgss-dIreccao-geral-da-segurance-social
Mod DGSS/83

dgss©seg-social

pt

DGSS - EJG024/12-06-2017

ALDE1AS
DE CR1ANcAS SOS
PORTUGAL

ESTATUTOS
Aprovados em Assembleia Geral
- 3 Outubro 2015
Retificados e Aprovados em Assembieia Geral
- 21 Abril 2017
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ESTATUTOS DA ASSOCIAcA0 DAS ALDEIAS DE CRIANcAS
S.O.S. DE PORTUGAL
(Aprovados em Assembleia-Geral de 3 de Outubro de 2015t .
.7°N2
GOVIIRNO DE *tir51"'°"?'
1 POLTUGAL
"1' G' PAY'' ..-='
DtREcAo-GERAL GA SEGURANCA

PREAMBULO
(Declitracilo

Receaido

It 2..

Niticipias)

As Aldeias de Criancas S.O.S. nasceram na Austria, em 1949, enquanto Centros
Educacionais onde as criancas e jovens socialmente desprotegidos reencontram a
seguranca de urn lar, uma familia de acolhimento e o apoio afectivo de que necessitam
para o seu integral desenvolvimento, respeitando os principios da Convencao das
Nacoes Unidas sobre os Direitos da Crianca.
Este objectivo realiza-se gracas a pratica de quatro principios que sao a base do
trabalho efectuado nas Aldeias de Criancas S.O.S. do mundo inteiro:
1° Principio — a seguranca afectiva. Em cada casa, uma mae S.O.S. dedica-se
totalmente as criancas. Ela organiza a vida de familia como qualquer mae e dona de
casa. A crianca ou o jovem abandonados reencontram assim a seguranca de uma familia
e carinho de uns bravos maternais a ampara-los no seu caminho.
2° Principio — os irmaos. Em cada familia das Aldeias de Criancas S.O.S., vivem
rapazes e raparigas de diferentes idades, desde o bebe ao jovem. Tal principio permite
acolher em conjunto os verdadeiros irmtlos, evitando a sua dispersao por varias
instituiceies.
3° Principio — o lar familiar. Cada casa S.O.S. esta organizada por forma a
proporcionar urn verdadeiro ambiente familiar no qual a crianca ou o jovem socialmente
desprotegidos podem recompor-se moral e fisicamente dos sofrimentos passados.
4° Principio — a abertura ao mundo exterior. As criancas e os jovens frequentam
os estabelecimentos de ensino e participam nas actividades formativas, culturais,
artisticas, desportivas e religiosas organizadas na comunidade envolvente. Procura-se
desta forma a mais completa integracao de criancas e jovens na sociedade.

SOCIAL

/S-LLIA____

CAPITULO I
DENC)A1INAc JO. .S'EDE NA TL.1.8EZ-i. A.A.18

E.FINS

(Denominaciio e Sede)

A Associacao das Aldeias de Criancas S.O.S. de Portugal, criada em Outubro de
1963, foi aprovada por despacho ministerial em 25 de Marco de mil novecentos e
sessenta e quatro, tern a sua sede na Rua Jose Dias Coelho, n° 40, r/c em Lisboa e regese pelos presentes Estatutos.
Artigo 2"
(Dct

e 61,11bilv)

A Associacao adopta a forma juridica das Instituicoes Particulares de
Solidariedade Social, tern duracao ilimitada, ambito nacional, fins nao lucrativos, nao
tem qualquer filiacao polftica, e goza dos direitos e deveres inerentes aquelas
instituicOes nos termos da lei.

Artigo 3"
(Dos

s e missaa)

1- A Associacao tern como finalidade principal proteger e acolher criancas e
jovens privados de meio familiar normal proporcionando-lhes o lar a que tem
direito e uma formacao humana, moral e etica que lhes permita tornarem-se
adultos aptos a integrarem-se de forma positiva na sociedade. Podera ainda
complementar os seus fins corn outras actividades de caracter social,
designadamente na area infantil, juvenil, de idosos e pessoas corn
deficiencias.
2- A sua accao é nacional, podendo, enquanto membro da Federacao S. 0.S.Kinderdorf International, da qual emanam linhas orientadoras, participar em
projectos internacionais, dentro dos mesmos fins constantes do presente
Artigo.
2

Or
03
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3- Os objectivos da Associacao concretizam-se mediante a concessao de bens
ou a promoca'o de servicos e a realizacao de iniciativas enquadraveis no
ambito material de actuacao do Artigo 1°-A do Estatuto das Instituicoes
Particulares de Solidariedade Social.
4- A Associacao pode ainda desenvolver actividades de natureza instrumental
relativamente aos fins nao lucrativos, ainda que desenvolvidos por outras
entidades por ela criada, mesmo que em parceria e cujos resultados
econ6micos

contribuam

exclusivamente

para

o

fmanciamento

da

concretizacao daqueles fins.
5- Supletivamente, e como forma de angariar fundos para a prossecucilo dos
seus fins principals, pode a Associacao deter participacoes sociais em
sociedades comerciais, independentemente do seu objecto social.
6- Atendendo a natureza da Associacao e a proveniencia dos fundos angariados
(privados e publicos), as contas da Associacao sao obrigatoriamente
auditadas anualmente por entidade independente, externa e devidamente
credenciada.

CAPITULO II
DA ESTRUTURA ORGANICA

SEC:CA° 1
e Amigos S,O,S.

Artigo 4°
(Das cater oriaA)

1- A Associacao das Aldeias de Criancas S.O.S. de Portugal tern Socios e Amigos
S.O.S. a apoiar a sua causa, fins e missao.
2- Existem as seguintes categorias de socios:
a) Socios fundadores
b) Socios efectivos
c) Socios benemeritos
d) Socios subscritores
3- 0 Conselho Directivo pode estabelecer diversas categorias de Amigos S.O.S..
3

4- sao socios fundadores aqueles que em 1963 criaram a Associacao das Aldeias
de Criancas S.O.S. e que ao longo de varios anos trabalharam para o progresso
da Associacao.
5- Sao socios efectivos as pessoas, corn pelo menos um ano de vida associativa,
que revelem meritos especiais no desenvolvimento do ideal das Aldeias de
Criancas S.O.S., sendo admitidos por deliberacao da Assembleia Geral, sob
proposta do Conselho Directivo, apos parecer da Comissao de Admissao e
Exclusao de S6cios.
6- Sao socios benemeritos aqueles que de uma so vez oferecam uma quantia
avultada ou bens imoveis e/ou os que contribuam corn um donativo que permita
cobrir as despesas de manutencao de urn lar S.O.S., sendo admitidos por
deliberacao da Assembleia Geral sob proposta do Conselho Directivo, alp&
parecer da Comissao de Admissao e Exclusao de S6cios.
7- Sao socios subscritores as pessoas singulares ou colectivas admitidas ate 27
Abril de 2012 que contribuiram corn as suas quotas ou donativos, de acordo corn
o piano de subscricao acordado, e que se mostre cumprido e em dia depois de 1
de Abril de 2009.
8- Sao Amigos S.O.S. todas as pessoas singulares e colectivas que contribuam
regularmente, corn os seus donativos, de acordo corn o piano de subscricao
acordado.
9- Todos os socios subscritores que nao tenham cumprido o piano de subscricao
acordado, depois da data referida no numero 7 deste Artigo, poderao passar, a
seu pedido, a ser "Amigos S.O.S.".
10-Todos os socios subscritores corn o piano de subscricao acordado que se mostre
cumprido e em dia apos a referida data podem, a seu pedido, transitar para
"Amigos S.O.S.".
11-A perda da categoria de sOcio efectivo ou benemerito, por qualquer motivo,
determina automaticamente, se anteriormente o tiver sick), a perda da categoria
de socio subscritor.

4

05

Artigo 5"
(Dos clireilos ckjs sOci0.5)

Os socios tern os seguintes direitos:
a) Os socios fundadores, efectivos e benemeritos tem direito a participar nas
Assembleias Gerais corn direito de voto, direito que se efectiva mediante a
atribuicao de urn voto a cada socio;
b) Gozam de capacidade eleitoral activa todos os socios corn, pelo menos, urn ano
nessa qualidade;
c) Os socios subscritores podem participar nas Assembleias Gerais, mas nao tern
direito a voto.

A rtigo 6"
(Dos deveres dos socios)

Os socios tem os seguintes deveres:
a) Contribuirem para a realizacao do ideario, fins e objectivos da Associacao e
respeitarem disposiceies estatutarias e regulamentares;
b) Desempenharem corn zelo, dedicacao e eficiencia os cargos para que forem
eleitos;
c) Comparecerem as Assembleias Gerais, se forem socios efectivos;
d) Os socios efectivos e subscritores, contribuir regularmente corn o pagamento de
quota ou donativo anuais ou fraccionados, em conformidade corn o piano de
subscricao acordado corn o Conselho Directivo.

Artigo 7"
(Da perda da qualidade de socio)

Perdem a qualidade de socios:
a) Os que pedirem a sua demissao;
b) Aqueies cuja permanencia se revele prejudicial aos interesses da
Associacao e ao seu ideario;
c) Os que atentem contra o bom-nome da Associacao, seus fundadores e
dirigentes;
5

d) Os que estejam ha mais de dois anos sem contribuirem para a
Associacao.

SECCAO H
Dos. Corpos GerfT:lites
Artigo 8'
(Dos disposiceTes

1- Os corpos gerentes da Associacao ao: a Assembleia Geral, o Conselho
Directivo e o Conselho Fiscal.
2- Os membros dos corpos gerentes sdo pessoas singulares, maiores de idade,
eleitas de entre os socios no pleno gozo dos seus direitos e que tenham, pelo
menos, um ano de vida associativa, S.O.S., corn excel)* do membro do
Conselho Directivo nomeado nos termos previstos no n°1 do Artigo 14°.
3- Os corpos gerentes sfto eleitos atravds de listas propostas pelos corpos gerentes
cessantes e/ou por socios corn direito a voto nos termos do presente Estatuto e
do Regulamento Eleitoral.
4- A eleicao dos corpos gerentes e a sua destituicao sab feitos por escrutinio
secreto.
5- 0 mandato dos corpos gerentes tem a duracao de quatro anos.
6- IsTao é permitida a eleicab de quaisquer membros por mais de dois mandatos
consecutivos para qualquer Orgao da Associaca'o salvo se a Assembleia Geral
reconhecer expressamente que é impossivel ou inconveniente proceder a sua
substituicao, nao podendo, contudo, em qualquer caso o Presidente do Conselho
Directivo ser eleito para mais de tres mandatos consecutivos.
7- 0 processo eleitoral decorre segundo o Regulamento Eleitoral.
8- Em caso de vacatura da maioria dos lugares de um orgao, deve proceder-se ao
preenchimento das vagas verificadas, no prazo maxim° de urn mes, nos termos
regulados nos estatutos.
9- Os membros designados para preencherem as vagas referidas no namero anterior
apenas completam o mandato.
10-E nulo o voto de um membro sobre assunto que directamente the diga respeito e
no qual seja interessado, bem como seu conjuge, pessoa corn quern viva em
condicoes andlogas as dos c6njuges e respectivos ascendentes e descendentes,
6
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bem como qualquer parente ou afim em linha recta ou no 2° grau da linha
colateral.
11-Os titulares dos Orgaos sao responsaveis nos termos previstos nos Artigos 164.°
e 165.° do Codigo Civil, sem prejuizo das responsabilidades definidas nestes
estatutos.
12- Nenhum titular do Conselho Directivo pode ser simultaneamente titular do
Conselho Fiscal e ou da mesa da Assembleia Geral.
Artigo 9"
(Dos condiclies

flesempenho dos cargeis i:lirecilvas)

1- 0 exercicio de qualquer cargo directivo é gratuito, mas serao pagas as despesas
dele derivadas.
2-E permitida a remuneracao de urn ou mais membros dos organs de
administracao quando o volume do movimento financeiro ou a complexidade da
administracao da Associacao, exijam a presenca prolongada destes.
3-Nao ha lugar a remuneracao dos titulares dos corpos gerentes sempre que se
verifiquem as situac6es e condicoes previstas pelo n.° 3 do Art.° 18 do Estatuto
das instituicoes de Solidariedade Social.

Artigo 10"
(Do natoreza e crmstituicao do Assembleia Gerob

1- A Assembleia Geral é constituida pelos socios fundadores, efectivos,
benerneritos e subscritores.
2- A mesa da Assembleia Geral é constituida por urn Presidente, urn VicePresidente que substitui o Presidente nas suas ausencias ou impedimentos e urn
Secretario, e por urn vogal suplente que intervird nas ausencias ou impedimentos
de urn dos outros membros, nao podendo nenhum titular do Conselho Directivo
ou do Conselho Fiscal ser membro da Mesa da Assembleia Geral.
3- Corn excepcao da eleicAo ou destituicao dos membros dos orgaos sociais e
sempre que os estatutos nao imponham a presenca, os socios podem fazer-se
representar por outros s6cios nas reunioes da Assembleia geral atraves de
procuracao corn poderes para votarem nos pontos da ordem de trabalhos
7
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If

discriminados no documento, corn assinatura reconhecida por copia de
documento de identificacao e, sendo pessoa colectiva, corn poderes para dar
representacao, nao podendo, no entanto, cada socio representar mais de urn
socio.
4- Nas eleicaes para os orgaos sociais da Associacao é admitido o voto por
correspondencia, de acordo corn o Regulamento Eleitoral.
5- Em caso de empate, o Presidente ou quem o substitua tern voto de qualidade.

Artigo

1(1

(Das compeOlcios da A,s'senibleia Gera0

A Assembleia Geral compete:
a) Aprovar as propostas e definir as linhas fundamentais de actuacao da
Assoc iacao;
b) Eleger e destituir os corpos gerentes;
c) Apreciar e votar o Orcamento e o programa de accao para o exercicio
seguinte, bem como o relatorio e contas da gerencia, sob proposta do
Conselho Directivo;
d) Aprovar e rever os Estatutos;
e) Apreciar e decidir sabre os assuntos que the sejam submetidos pelo
Conselho Directivo;
f) Fixar a remuneracao dos membros dos orgaos de administracao, nos
termos do n°2 do Art. 9';
g) Aprovar o Regulamento Eleitoral ou as suas alteracoes, sob proposta do
Conselho Directivo;
h) Aprovar o Regulamento de Admissao e Exclusao de Socios e suas
alterac'des, sob proposta do Conselho Directivo;
i) A exclusao dos socios pelos motivos referidos nas alineas b) e c) do Art.°
7° destes Estatutos é da competencia da Assembleia Geral, sob proposta
do Conselho Directivo e apps parecer da Comissao de Admiss'ao e
Exclusao de Socios;
j) Aprovar os valores minimos a considerar nos pianos de subscricao de
quotas dos Socios e dos donativos regulares dos Amigos S.O.S., sob
proposta do Conselho Directivo;
8
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k) Autorizar o desenvolvimento das actividades de natureza instrumental
previstas no n° 4 do Art.° 3°, assim como a tomada de participac'des
sociais em sociedades comerciais prevista no n° 5 do mesmo Artigo.

Artigo 12'
(!)as sess5es da/lAsembleia Gera!)

1- A Assembleia Geral reunird obrigatoriamente, em sessao ordinaria:
a) No final de cada mandato, ate final de Dezembro, para eleicao dos
titulares dos orgaos;
b) Ate 31 de Marco de cada ano para aprovacao dos relatOrios e contas do
exercicio do ano anterior e do parecer do Conselho Fiscal;
c) Atd 30 de Novembro de cada ano, para apreciacao e votacao do
programa de accao e do orcamento para o ano seguinte e do parecer do
Conselho Fiscal.
2- A Assembleia Geral reunird obrigatoriamente, em sessao extraordinaria, quando
convocada pelo Presidente da Mesa, a pedido do Conselho Directivo, do
Conselho Fiscal ou a requerimento de pelo menos dez por cento dos socios corn
direito de voto e no gozo pleno dos seus direitos.
3- Em sessao extraordinaria a Assembleia Geral, reunira no prazo maxim° de 30
dias a contar da data da recepcao do pedido ou requerimento.

Artigo 13°
(Da convocacao

uncioncunento das. Assemblekm Germs)

1- A Assembleia Geral sera convocada corn pelo menos quinze dias de
antecedencia, pelo Presidente de mesa ou na sua falta ou impedimento pelo
Vice-Presidente.
2- A convocatoria é feita por meio de correio electronic°, quando disponibilizado
pelo Socio, e aviso postal expedido para cada Socio bem como atraves de
anuncio publicado nos dois jornais de maior circulacao da area onde se situe a
sede da Associacao e devera ser afixada na sede e noutras val8ncias da
Associacao em locais de acesso public°.
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3- Independentemente das convocatOrias, é dada publicidade a realizacao das
assembleias gerais nas edicOes da Associacao e no respectivo sitio institucional.
4- Os documentos referentes aos diversos pontos da ordem de trabalhos devem
estar disponiveis para consulta na sede e no sitio institucional da Associacao,
logo que a convocateria seja expedida, por meio de aviso postal, para os Socios.
5- As convocacOes designarao o dia, a hora, o local e a ordem de trabalhos.
6- A Assembleia Geral reunira a hora marcada na convocatoria, se estiver presente
mais de metade dos socios corn direito de voto, ou meia hora depois, corn
qualquer numero de presencas.
7- Depois da intervencao do vogal suplente previsto no Artigo 10° n° 2, se se
verificar ainda a falta de qualquer dos membros da mesa da Assembleia Geral,
competird a esta eleger os respectivos substitutos de entre os socios presentes, os
quais cessarao as suas funcOes no termo da reuniao.
8- A Assembleia Geral extraordinaria que seja convocada a requerimento dos
socios so podera reunir se estiverem presentes tress quartos dos requerentes.
9- Todas as decisoes sera° tomadas por maioria simples nao se contando as
abstencoes, excepto:
a) As alteracoes dos Estatutos da Associacao so serao validas se forem
aprovadas por maioria de dois termos dos votos dos socios presentes;
b) As deliberacdes relativas a cisao ou fusao da Associacao, as destinadas a
autorizar a Associacao a demandar os membros dos corpos gerentes por
factos praticados no exercicio de funcoes e as relativas a adesao a
UniOes, Federacties ou ConfederacOes so poderao ser tomadas corn o
voto favoravel de, pelo menos, dois tercos dos votos expressos;
c) A extincao da Associacao que devera efectuar-se nos termos definidos no
Art.° 19°.

Artigo 14''
(L)a constitniciio e nneionamento do Conselho Direetivo

1- 0 Conselho Directive e constituido por urn Presidente, dois Vice-Presidentes,
por urn vogal efectivo e ainda por dois vogais suplentes eleitos, e por um vogal
efectivo ern representacao da S.O.S. Kinderdorf Internacional, corn sede em
Innsbruck na Austria nomeado pelo Presidente desta Ultima.
10
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2- 0 Conselho Directivo nAo pode ser constitufdo maioritariamente por
trabalhadores da instituicAo.
3- 0 Conselho Directivo sera convocado pelo Presidente quando o entender
necessario, ou a pedido da maioria dos seus membros, devendo reunir pelo
menos seis vezes por ano.
4- 0 Conselho Directivo, nas materias relativas a admissao e exclusAo de S6cios,
obtera parecer duma comisslo criada com essa finalidade e constitufda por urn
Presidente e quatro vogais.

Artigo 15"
(Dos compctins

Conselho Diredivo)

1- 0 Conselho Directivo é o Orgao representativo e executivo ao qual compete
assegurar a realizacao dos fins e dos objectivos consignados nestes Estatutos
designad amente:
a) Representar a Associacao em julzo e fora dela;
b) Administrar os recursos da Associacao na prossecucao dos seus fins;
c) Cumprir e zelar pelo cumprimento dos Estatutos, regulamentos intemos,
disposicoes legais e deliberacoes dos OrgAos da instituicao e promover a
organizacito e elaboracao da contabilidade, nos termos da lei;
d) Elaborar o Orcamento e o programa de acciio para o exercicio seguinte,
bem como o relatorio e contas da gerencia, e submeter a aprovacAo da
Assembleia Geral;
e) Elaborar propostas de revisit° dos Estatutos e submeter a aprovacao da
Assembleia Geral;
f) Promover a publicidade das contas do exercfcio no sitio institucional
electronic° da instituictio ate 31 de Maio do ano seguinte a que dizem
respeito;
g) Tomar iniciativas que asseguram a concretizacAo do disposto no Art.° 3°
destes Estatutos;
h) Organizar o quadro de pessoal e contratar e gerir o pessoal da instituicao;
i) Estabelecer e aprovar os Regulamentos intemos, organigramas e
disposicoes funcionais, tendo em vista assegurar a organizacao e
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funcionamento das Aldeias de Criancas, dos Lares Juvenis e outros
estabelecimentos e servicos;
j) Organizar concursos pilblicos de acordo corn o estabelecido no Codigo
dos Contratos Publicos, sempre que decida realizar obras de construcao
ou grande reparaclo nas suas propriedades, corn excepcao das obras
realizadas por administracAo directa ate ao montante maxim fixado pela
lei;
k) Promover a aquisicao de fundos e rendimentos;
1) Estabelecer delegacoes ou qualquer outra forma de representacAo no
territorio nacional ou no estrangeiro;
m) Promover o intercambio e a cooperactio corn instituicoes congeneres
nacionais e estrangeiras;
n) Elaborar e submeter o Regulamento Eleitoral, bem como as suas
alteracoes a aprovaclo da Assembleia Geral;
o) Elaborar e submeter o Regulamento de AdmissAo e ExclusAo de Socios,
bem como as suas alteracdes, a aprovacao da Assembleia Geral;
p) Elaborar e submeter a aprovack da Assembleia Geral uma proposta
estabelecendo os valores mfnimos a considerar nos pianos de subscricalo
de quotas dos Socios e dos donativos regulares dos Amigos S.O.S..
2- 0 Conselho Directivo pode delegar poderes de representacAo e administracAo
para a pratica de certos actos ou certos categorias de actos em qualquer dos seus
membros, em profissionais qualificados ao setvico da instituicao, ou em
mandatarios.

Artigo 16"
(Das deliberaceies e do mod° da Associaceio e do Conselho Directivo se obrigarem)

1- 0 Conselho Directivo nAo pode deliberar se nAo estiver presente a maioria dos
seus membros, podendo reunir, parcialmente ou na totalidade, atraves de
videoconferencia ou conferencia telefemica, se o Presidente assim o determinar.
2- Todas as deliberacoes sera() tomadas por maioria dos votos, tendo o Presidente
voto de qualidade.
3- A

Associacao

obriga-se

corn

duas

assinaturas,

sendo

uma

delas,

obrigatoriamente, do Presidente ou dos Vice-Presidentes do Conselho Directivo.
12
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4- Nos actos de mero expediente, o Conselho Directivo obriga-se pela assinatura de
qualquer dos seus membros.

Artigo 17"
rt)u LOJISIitcttUr(10 c competC'ocia do Coirselho Fis-co0

1- 0 Conselho Fiscal d constitufdo por urn Presidente, por doffs vogais efectivos e
por um vogal suplente, que intervira na ausencia de outro membro. Pode ainda
ser integrado ou assessorado por urn revisor oficial de contas ou sociedade de
revisores oficiais de contas, sempre que o movimento financeiro da instituicao o
justifique.
2- 0 Conselho Fiscal nao pode ser constitufdo maioritariamente por trabalhadores
da instituicao, nem estes podem exercer o cargo de presidente do Conselho
Fiscal.
3- 0 Conselho Fiscal é convocado pelo seu presidente, por iniciativa deste, ou a
pedido da maioria dos seus titulares, so podendo deliberar corn a presenca da
maioria destes.
4- Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscalizacao da instituicao, podendo,
nesse ambito, efectuar aos restantes orgaos as recomendacoes que entenda
adequadas corn vista ao cumprimento da lei, dos Estatutos e dos regulamentos, e
designadamente:
a) Fiscalizar o Conselho Directivo da instituicao, podendo, para o efeito,
consultar a documentacao necessaria;
b) Dar parecer sobre o relatorio e contas do exercfcio, bem como sobre o
programa de accao e orcamento para o ano seguinte;
c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que os outros orgaos submetam a
sua apreciacao;
d) Verificar o cumprimento da lei, dos Estatutos e dos regulamentos.
5- 0 Conselho Fiscal pode assistir as reunioes do Conselho Directivo quando para
tal for convocado pelo presidente deste Orgao, por iniciativa deste ou a pedido
do proprio Conselho Fiscal.
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CAPITULO III
DO REGIME FINANCE-1RO

A rtigo
(Das receilas. do Associaceio)

Constituem receitas da Associagdo:
a) As quotas e donativos regulares dos socios, os donativos regulares dos
Amigos S.O.S. e os donativos ocasionais de benfeitores e doadores;
b) Os subsidios e donativos de qualquer entidade publica ou particular;
c) Herangas, doagoes e legados;
d) Rendimentos resultantes da gestAo de activos;
e) Outras receitas provenientes de servigos prestados ou actividades realizadas
pela Associaga'o corn vista a obtengdo de fundos destinados a sua
manutengao;

fl Os fundos resultantes de campanhas;
g) Rendimentos resultantes de participagoes sociais no capital de sociedades
comerciais e de outras pessoas colectivas.

CAPITULO IV
DA :EXTINCAO

Arti
isibrinalidades e

19"
deslino dos be.n. )

1- A extingao da Associagdo nAo pode ser decidida send() por uma Assembleia
Geral especialmente convocada para esse fim, devendo nela participar
obrigatoriamente, em primeira convocatOria, pelo menos tees quartos dos seus
membros corn direito de voto. Em segunda convocatOria, passados quinze dias,
com os socios que se encontrarem presentes.
14
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2- A decisdo da extinOo necessita pelo menos de uma maioria de tres quartos de
todos os socios presentes.
3- No caso da extincAo, a tiltima Assembleia Geral atribuird os bens existentes a
uma Instituicao Particular de Solidariedade Social, para criancas orfas e
abandonadas.
CAPITIJLO V
DISPOSICOES GERAIS

Artigo 2O
(Das Onlisst:j'es,i

A AssociacAo, em tudo o que for omisso nos presentes Estatutos, rege-se pela
legislacdo em vigor.

fr /
lq/ifi-L4

***

e?-177,(I\J>
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Anexo V — Notificacdo para oposicdo a renovacdo de contrato de arrendamento rural.
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Exmo. Sr. Joaquim Guisado
Rua de Aljustrel, n° 28
7600-327 Aljustrel

sns

Por protocol°.
Por sorrel° azul
Reglstado corn NR
Por fax

R/Ref.' 16312019
Proc.

3/Ref.°
Proc,
ASSUNTO:

Data 20.11.2019

Oposicao Renovagdo do Contrato de Arrendamento Rural para Fins Agricolas

Exmo. Senhor,
Na quaildade de proprietarios do predio nista) denominado Herdade da Serrazina, sito
na freguesia da Messejana, concelho de Aljustrel, corn uma area total de 115ha
(hectares), descrito na Conservatoria do Registo Predial de Aljustrel sob o numero 525
do Livro n.° 2 e inscrito na matriz predial rustica sob o artigo matricial 78 - Seccao L da
Freguesia de Aljustrel (o "PrOdio"), do qual V. Exa 6 arrendatado, ao abrigo do contrato
de arrendamento celebrado entre V. Ex° e a Associacao das Aldelas de Criancas SOS
de Portugal em 1 de Outubro de 2014 (o "Contrato de Arrendamento") vimos
comunicar-lhe, nos termos e pare os efeitos do artigo 19.° do Novo Regime do
Arrendamento Rural, aprovado pelo Decreto-Lei n° 29412009, de 13 de outubro e da
Clausula 3.a do Contrato de Arrendamento, a nossa deciseo de nos opormos
renovacao do Contrato de Arrendamento.
O contrato acima referido, cessara, portanto, os seus efeitos no dia 31 de Outubro de
2021, data ate a qual V. Exa devera proceder a restituicao do Predio, !lure de pessoas,
animals e bens e em boas condigOes e por forma a permitir a continuidade da exploracao
agricola em termos equivalentes aos atuals, conforme results da Clausula 11°, n° 2 do
Contrato de Arendamento.
Ate a data de cessagao do Contrato de Arrendamento e nos termos da respetiva
Clausula
n.° 2, devera V. Exa. proceder igualmente ao pagamento da renda anual,
que atualmente tern o montante de 5.189,86 Eur (cinco mil, cento e oitenta e nove euros
e oitenta e seis centimos) valor da nova renda a Janeiro de 2020 e nos termos
estabelecidos na Clausuta 7.8 do Contrato de Arrendamento.
Corn os meihores cumprimentos,
/ma-ciao ) rfas
- Aldeias
,s SOS di)
.sal
39,de: fikogekfti,,C
oio. 6c CP.°
Fdraidgh00@tristitho
1300-329

'if

Anexo VI — Delimitacdo de terreno para efeitos da clausula 7a, n.° 5.

SISTEMA DE IDENTIFICACAO PARCELAR

REPUBLICA
PORTUGUESA

41

DOCUMENTO ORTOFOTOGRAFICO DA PARCELA
1(1;:117::-uitur;(:Pesca‘,

PORTUGAL

P3

DATA EMISSAO
N.° DO PARCELARIO:
CONCELHO:
Area (ha):

1890948610003

Nome da Parcela:
MAE 1° Pilar:

22,34

co

2020-10-12

03 - MESSEJANA
MAE 2° Pilar:

22,25

22,25
-9006

-9356

-9705

N

HERDADE DA SERRAZINA

FREGUESIA:

0201 - ALJUSTREL

AGR ICU LTURA
MAR

0
0

LeTete da Parcela

W

•uuuo

-9356

-9705

-10056

Coordenada do Centroide em WGS84: Let: 37.81121 Long: -8.242056
OCUPACAO DE SOLO

Descrieao
Codigo
IMP-Al Improdutivo
CTP-CA Cultures Temporarias

Area (ha)
0,09
22,25

LIftirna Actualizacao
Ccado por

2017-08-30

v4913157

Pagina 1

de
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REPUBLICA
PORTUGUESA

SISTEMA DE IDENTIFICACAO PARCELAR

1FAP
Institut!, (le 1103 rIciat 0,140

DOCUMENTO ORTOFOTOGRAFICO DA PARCELA

P3

da Agri( ult ura e Peseas.l.P

PORTUGAL

DATA EMISSAO
N.° DO PARCELARIO:

1890948610003

CONCELHO:

0201 - ALJUSTREL

Area (ha):

22,34

Nome da Parcela:

2020-10-12

HERDADE DA SERRAZINA

FREGUESIA:
MAE 1° Pilar:

AGRICULTIMIA
MAR

03 - MESSEJANA
MAE 2° Pilar:

22,25

22,25

OCUPACAO DE SOLO
Sub part
009
010
011
012

Area (ha)

Codigo

0,09
10,20
9.23
2,82

IMP-Al
CTP-CA
CTP-CA
CTP-CA

Descricao
Improdutivo
Culturas Temporarias
Culturas Temporarias
Culturas Temporarias

V.A. Grau Cob.
..,

Origem Dados
REV
REV
REV
REV

,

Ultena Actualizaceo
Cried° per

2017-08-30

e4913157

Arm
Conversao

Ultima
Revisao
2017-08-30
2017-08-30
2017-08-30
2017-08-30
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Goncalo Pelaio
CP:49869P

P E L AY 0
A D V 0 GADOS

RECONHECIMENTO DE ASSINATURA AO ABRIGO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5.° E
6.° DO DEC. LEI No 237/2001, DE 30/08, DO ART. 38.° DO D.L. 76-A/2006 DE 29 DE MARCO
E DA PORTARIA 657-B/2006 DE 29 DE JUNHO.

Reconheco a assinatura, aposta na minha presenca, constante do documento anexo intitulado
"CONTRATO DE ARRENDAMENTO", composto por 44 folhas, apenas frentes, por mim
rubricadas e numeradas, de Joao Pedro de Sousa Barbosa de Aratijo, portador do Carta() de
Cidadao ntimero 11544342, valid° ate 14/11/2029, e titular do NIF 205127037, que assina na
qualidade de gerente corn poderes para o acto da Arrendataria, a sociedade unipessoal por quotas
"QSUN PORTUGAL 3, UNIPESSOAL LDA.", corn o NIPC 516126180 e sede na Avenida Sousa
Cruz, n° 671, Loja 3, 4780-365 Santo Tirso.
Verifiquei a identidade do outorgante e a validade dos seus poderes de representacao por
exibicao do respectivo documento de identificacao e por consulta da certidao permanente corn o
codigo de acesso 6005-4878-2355, valida ate 31 de Dezembro de 2021, por virtude do Decreto-Lei
n.° 22-A/2021 de 17 de Marco.

EXECUTADO A: 2021-05-06 11:42
REGISTADO A: 2021-05-06 11:46
COM 0 No: 49869P/41
Podera consultar este registo em

hSiziloa.ptlatos,

usando o c6digo 36339578-856140

Isento de despesas e honorarios.

O advogado,

Gonalo Pelaio
AL;GoGADO

&ed. Prof. 49869P - NIF: 217 770 134
Largo Ccre;;)ei Bootsta Coelho, 37
4780-370 Santo Tirso
T f.; 252 850 031
gont4.aloappigyogdvogacios,pt

Largo Coronel Baptista Coelho, n.° 37, 4780-521 Santo Tirso I Email:goncaloivelayoadvogaos,pt I Tlf: 916915948
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ORDEM DOS ADVOGADOS

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS
Artigo 38.° do Decreto-Lei n.° 76-A/2006, de 29-03
Portaria n.°65713/2006, de 29-06
Dr.(a) Goncalo Pelaio
CEDULA PROFISSIONAL: 49869P
IDENTIFICA00 DA NATUREZA E ESPECIE DO ACTO
Reconhecimento corn met-10es especiais presenciais
IDENTIFICAQA0 DOS INTERESSADOS
QSUN PORTUGAL 3, UNIPESSOAL LDA.
131 n°. 516126180
OBSERVAQOES
Reconheco a assinatura, aposta na minha presenca, constante do documento anexo intitulado
"CONTRATO DE ARRENDAMENTO", composto por 44 folhas, apenas frentes, por mim
rubricadas, de Joao Pedro de Sousa Barbosa de Araujo, portador do Cartao de Cidadao
tinnier° 11544342, valido ate 14/11/2029, e titular do NIF 205127037, que assina na
qualidade de gerente corn poderes para o acto da Arrendataria, a sociedade unipessoal por
quotas "QSUN PORTUGAL 3, UNIPESSOAL LDA.", corn o NIPC 516126180 e sede na
Avenida Sousa Cruz, n° 671, Loja 3, 4780-365 Santo Tirso.
Verifiquei a identidade do outorgante e a validade dos seus poderes de representacao por
exibicao do respectivo documento de identificacao e por consulta da certidao permanente
corn o codigo de acesso 6005-4878-2355, valida ate 31 de Dezembro de 2021, por virtude
do Decreto-Lei n.° 22-A/2021 de 17 de Marco.
EXECUTADO A: 2021-05-06 11:42
REGISTADO A: 2021-05-06 11:46
COM 0 N°: 49869P/41
Podera consultar este registo em http://oa.pt/atos
usando o codigo 36339578-856140
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