
UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NUCLEO DE RESPOSTAS SOCIAIS

r
Exmo. Sr. Presidente de Direção

Projecto Novas Descobertas - Associação

Educativa Recreativa

Rua 25 de Abril n." 11 - B

Budens

L 8650-118-Faro

Sua Referência Sua Comunicação Nossa Referência Data

UDSP/NRS - 24112013 2013-02-18

Assunto:
Registo de IPSS
Envio de documentação

Serve o presente para remeter a V. Exa., a documentação relativa ao processo de registo de IPSS,

devidamente concluído tendo em conta, o registo definitivo dos Estatutos conforme expressa a

declaração da Direção-Geral da Segurança Social.

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora de Unidade de Desenvolvimento Social e

r , pra~amas .

d~~-~
Una e~a
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CENTRO DtSTRlTAL DE fAROSFGURf~J,lÇf\ SOCiAL

Termo de Autenticação

Lina Sequeira, Técnica Superior, Diretora de Unidade de Desenvolvimento

Social e Programas do Instituto de Segurança Social, I.P. - Centro Distrital de

Faro, DECLARA, nos termos e para os efeitos da Portaria n.? 139/2007, de 29

de janeiro, que as fotocópias que se seguem, devidamente numeradas e

rubricadas de 1 a 16 e demais legislação complementar, estão conforme os

originais e são cópia fiel do procedimento administrativo gracioso de registo

como IPSS que correu termos neste Centro Distrital com o n.? DAJI/SRC

988/2011 formulado pelo Projecto Novas Descobertas - Associação Educativa

e Recreativa.

Faro, ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e treze.

Diretora de Unidade de Desenvolvimento Social e
~rogramas

.d'~~~-~
. Lina Sequeira

Ruo Pintor Corlos Porfírio nº 35 " 8000-241 FARO

Centro Contado: 808 266266 [n.? azul) •• Fax: (+351) 272 240900 •• Estrangeiro: +351 272 345 313 •• www.seg-sociol.pt
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DA SEGURANÇA SOCIAL

DECLARACÃO

Declara-se, em conformidade com o disposto no Estatuto aprovado pelo Decreto-Lei n.°
119/83, de 25 fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.? 402/85, de 11 de outubro e no
Regulamento aprovado pela Portaria n.o 139/2007, de 29 de janeiro, que se procedeu ao
registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade social abaixo
identificada, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública.

o registo foi lavrado pela inscrição n.? 02/13, a fls. 25 verso e 26, do Livro n.o 14 das
Associações de Solidariedade Social e considera-se efetuado em 16/02/2011 nos termos do n.O

2 do artigo 9° do Regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação - PROJETO NOVAS DESCOBERTAS
RECREATIVA

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E

NIF - 503 277 070

Sede - Rua 25 de Abril, N.O 11 B, Burgau - Budens - Vila do Bispo - Faro

Fins - A realização de atividades sociais, culturais, desportivas, educativas e recreativas. A
título principal, ações de caráter social, através de apoio às famílias, infância, juventude,
população com deficiência e terceira idade, bem como a todos aqueles que se encontram em
situação de maior carência económica ou social, visando, numa perspetiva de desenvolvimento
social, promover a integração comunitária e o combate a situações de exclusão social e
marginalização. Secundariamente: Desenvolver e promover atividades educativas, recreativas e
lúdicas, culturais, desportivas ou de lazer, promovendo a integração de todas as pessoas,
independentemente da sua raça, religião, estrato social, político ou cultural, e realizar retiros e
atividades de reflexão e relaxamento que permitam à comunidade encarar o quotidiano de uma
forma mais positiva e saudável.

Admissão de sócios - Podem ser associadas pessoas singulares maiores de dezoito anos e
pessoas coletivas.

Exclusão de sócios - Perdem a qualidade de associado: os que pedirem a sua exoneração; os
que deixarem de pagar as suas quotas -durante vinte e quatro meses; os que forem demitidos
nos termos do n.? 2 art.? 11.0.

Direção-Geral da Segurança Social, em o \; 'TV. Zil'13

Pelo Diretor-Geral
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/"'-":"'lJL-.SEGURANÇA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Declara-se que o documento anexo composto de 7 folhas (frente e verso), por mim

rubricadas e tendo aposto o selo branco desta Direção-Geral, está conforme o original dos

estatutos da instituição PROJECTO NOVAS DESCOBERTAS - ASSOCIAÇÃO

EDUCATIVA E RECREATIVA, registados em 30/01/2013, no Livro n.? 14 das Associações

de Solidariedade Social sob o n.o 02/13, a fls. 25 Verso e 26.

Direção-Geral da Segurança Social, em

O Chefe de Divisão

i' RurSantos
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