ESTATUTOS
DA ASSOCIAÇÃO DE CARÁCTER UNIVERSAL
“AJUDA À IGREJA QUE SOFRE”

CAPITULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º (Natureza)
”Ajuda à Igreja que Sofre” é uma associação pública de fiéis com carácter
universal, erigida pela Santa Sé, com Decreto da Congregação para o Clero
n.º 172973/I, de 7 de Abril de 1984.
Artigo 2º (Regulamento Interno)
Com o objectivo de dar actuação aos presentes Estatutos o Conselho Geral da
Associação emitirá um Regulamento Interno.
Artigo 3º (Objectivo da Associação)
A Associação tem por finalidade principal a promoção de actividades e
iniciativas de carácter pastoral e religioso, em particular naquelas regiões onde
a Igreja é perseguida, ou obstaculada ao cumprimento da própria missão, por
diversos impedimentos. A Associação pode socorrer os fugitivos provenientes
daquelas regiões onde a Igreja é sujeita a perseguições.
Artigo 4º (Sede da Associação)
A sede da Associação é estabelecida em Koenigstein im Taunus, na Alemanha.
Toda a mudança da Sede será de deliberação do Conselho Geral e deve ser
aprovada pela Santa Sé.
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Artigo 5º (Membros)
1)

A Associação tem duas categorias de membros: efectivos e honorários. As
condições de Admissão, as respectivas obrigações e direitos e os privilégios
são estabelecidos pelos presentes Estatutos e pelo Regulamento Interno.
a)
- São admitidos como sócios efectivos os clérigos e os leigos que o
solicitem e estejam dispostos a empenhar-se, de modo regular e
continuado, ao serviço da Associação.

doutrina

- Devem, por outro lado, manter o seu modo de vida conforme à
e à moral cristãs e ter uma adequada preparação.

- Somente os sócios efectivos podem assumir cargos de
responsabilidade, centrais ou regionais, e cargos de entidade civil
eventualmente assumidos pela Associação.

novos
previstos no

- Compete ao Conselho Geral deliberar em mérito à admissão de
sócios efectivos e proceder à sua exclusão, nos casos
direito e os Statutos.

Conselho

- Os sócios efectivos poderão apresentar a sua demissão ao
Geral, através do seu Presidente.

b)
sua

Sócios honorários são aquelas pessoas que adquiriram particular
benemerência relativamente à Associação e ás suas finalidades. A
inscrição compete ao Conselho Geral. Podem participar na
Assembleia Geral, sem direito a voto.

2) Para além dos sócios efectivos e sócios honorários, a Associação tem ainda
os benfeitores. Estes são aquelas pessoas que, apesar de não disporem de
direitos
associativos, favorecem e promovem, em via continuada, a
obtenção das
finalidades próprias da Associação, por meio de obras,
da oração e de ofertas. A
sua Admissão é feita segundo o que é
estabelecido no Regulamento.
Artigo 6º
(Responsabilidade da Associação perante iniciativas dos próprios sócios.)
A Associação não assume responsabilidade por factos e actos cometidos pelos
próprios sócios sem uma prévia aprovação, através dos órgãos competentes;
reserva-se, por outro lado, de actuar, no confronto dos sócios, por eventuais
danos consequentes a actos efectuados pelos mesmos, fora ou acima daquilo
que lhes é pedido pelos Estatutos.
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Artigo 7º (Organização da Associação)
A Associação é subdividida em secções ou Representações, de acordo com o
desenvolvimento atingido nos diversos países ou regiões. A sua constituição e
organização, os direitos e os deveres, são estabelecidos com base nos Estatutos
e no Regulamento.

Artigo 8º
(Personalidade Jurídica de Direito Civil da Associação e das Secções)
1)

A Associação de carácter universal ”Ajuda à Igreja que Sofre” adquire
personalidade jurídica segundo as normas de direito civil em vigor no País
onde se situa a Sede.
2) Nos países em que esteja presente, a Associação poderá pedir
personalidade
jurídica civil para a Secção, caso seja desejável ou
indispensável.
3)

As pessoas jurídicas de direito civil não têm relevância jurídica no interior da
Associação canónica de carácter universal. As mesmas pessoas jurídicas
civis e
os seus sócios, para além dos membros dos órgãos respectivos,
estão sujeitos às deliberações tomadas pelos Órgãos da mesma Associação
pública.
Artigo 9º (Relações com a Santa Sé)
A Associação pública ”Ajuda à Igreja que Sofre” mantém, com a Santa Sé, as
relações estabelecidas pelo direito canónico. Em particular, e em cada ano,
ela apresenta o balanço consumptivo para aprovação.

CAPITULO II - ORGÃOS E DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS
Artigo 10º (Órgãos da Associação)
1)

Os órgãos da Associação, a nível central, são:
a) A Assembleia Geral;
b) O Conselho Geral;
c) A Comissão Permanente;
d) O Presidente e o Assistente Eclesiástico.

2)

Os órgãos da Associação, a nível regional, são aqueles que estão previstos
nos Estatutos.
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Artigo 11º
(Departamentos administrativos da Associação)
1)

Os Departamentos administrativos a nível central são:
a) O Secretário Geral;
b) O Conselho de directores;

2)

Os Departamentos administrativos a nível regional são constituídos pelas
Secretarias de Secção e pelos Departamentos de Representação.
Artigo 12º
(Número legal, requisitos de maioria, eleições e votações, exclusões do
direito de votação)

1) A Assembleia Geral resulta validamente constituída quando a maioria
absoluta
dos seus membros, tendo direito a voto, intervêm pessoalmente ou
por delegação. Quando não for atingido tal número legal, o Presidente pode
convocar uma segunda Assembleia que será fixada a 14 dias da primeira e
com a mesma ordem do dia; em segunda convocação, a Assembleia Geral é
válida
qualquer que seja o número de membros intervenientes,
pessoalmente ou por
delegação. Esta disposição deve ser anotada na carta
de convocação.
2) Para deliberar sobre a modificação dos Estatutos e a dissolução da
Associação
de carácter universal ocorre o voto favorável de 2/3 dos
membros com direito a voto. Se numa Assembleia Geral que tenha, na ordem
do dia, deliberações sobre
a alteração dos Estatutos ou proposta da
dissolução da Associação, intervêm
menos de 2/3 dos membros com
direito a voto, o Presidente pode convocar uma
segunda Assembleia
Geral, fixada a 14 dias da primeira e com a mesma ordem do dia; nesta
segunda convocação são suficientes para deliberar sobre as
propostasde
modificação dos Estatutos ou de dissolução da Associação, a
propor à
Santa Sé, os 2/3 dos membros presentes em pessoa ou por delegação. Esta
disposição deve ser indicada na carta de convocação.
3) Nas eleições e nas votações que conduzam a deliberações, são aplicáveis
as disposições do direito canónico ( cc. 119, 164-173, 176-179), tendo em
conta, no entanto, as seguintes disposições particulares:
a)
Na contagem das maiorias não se consideram as abstenções salvo
no
caso de votações sobre modificações dos Estatutos e sobre
proposta de
dissolução da Associação, a submeter à Santa
Sé, e também nas
votações por correspondência. Nesses
casos, as Abstenções são
consideradas como ” votos
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discordantes”, em conformidade com o direito

canónico;

b)
procede-se à votação com voto secreto se tal for pedido por, pelo
menos, cinco membros tendo direito a voto;
c)

É admissível o voto por correspondência ou por delegação;

d)

Não é admissível o voto de compromisso, nos termos do cânone
175 do CIC.

174-

4) Qualquer participante a uma Assembleia Geral, qualquer membro do
Conselho Geral, ou um outro órgão da Associação não participa no voto
quando está
directamente interessado no assunto em discussão, nas
seguintes matérias:
a)

Na resolução de um problema jurídico;

b)
civil, com

Na instrução ou composição de uma controvérsia canónica, ou
a Associação;

c)

Na aprovação da gestão, ou relatórios, de um órgão de que seja
membro;

d)
Na sua eleição, ou destituição, relativamente a um cargo no
âmbito da
Associação ou no âmbito das entidades constituídas
civilmente pela
mesma;
e)

Na sua exclusão da Associação.

5) Na contagem dos votos para uma maioria simples ou qualificada e para o
número
legal não se inclui o voto do membro temporariamente excluído de
votar.
6)

Estas disposições aplicam-se, por analogia, ao Conselho Geral e a todas as
outras reuniões com carácter oficial.

CAPITULO III - ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 13º (Sócios tendo o direito de voto)
À Assembleia Geral participam com direito de voto deliberativo:
a)

Os membros votantes do Conselho Geral;

b)

Um delegado por cada Secção da Associação, designado pelo
respectivo Conselho de Secção.
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Artigo 14º
(Participantes à Assembleia Geral com função consultiva)
À Assembleia Geral participam com voto consultivo:
a)

O Assistente Eclesiástico;

b)

O director e assistentes eclesiásticos de Secções;

c)

Um delegado por cada Representação;

d)

Um representante por cada uma das instituições agregadas;

e)
Os dirigentes do Secretariado Geral quando, na ordem do dia,
esteja
qualquer argumento que diz respeito ao seu
departamento e para os
aspectos particulares toma-se em
conta o Regulamento;
f)
g)
pelo

Os membros oficiais da Associação;
Os eventuais peritos convidados pelo Presidente da Associação ou
Presidente da Assembleia.

Artigo 15º
(Atribuições e poderes da Assembleia Geral)
À Assembleia Geral cabem os seguintes poderes:
a)

A eleição do Presidente e dos primeiro e segundo Vice-Presidentes;

b)
A cooperação de peritos no Conselho Geral, sob proposta do
Presidente
da Associação;
c)

as modificações dos Estatutos;

d)

A proposta de dissolução da Associação a submeter à Santa Sé;

e)

A Aprovação dos relatórios do Presidente, do Secretário Geral e do
Assistente Eclesiástico.

Artigo 16º (Assembleia Geral ordinária e extraordinária)
A Assembleia Geral ordinária realiza-se de seis em seis anos, não mais tarde do
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que três meses após a cessação do mandato do Presidente. Quando houver
necessidade, por motivos particularmente graves, o Presidente poderá
convocar uma Assembleia Geral extraordinária após a aprovação do Conselho
Geral.
CAPITULO IV - PRESIDENTE
Artigo 17º ( Presidente e duração do mandato)
1) O Presidente deve possuir todos os requisitos necessários para tal encargo
de modo a realizar os fins pastorais e religiosos da Associação;
2) Ele será, normalmente, um bispo ou sacerdote, eleito em Assembleia Geral,
sob proposta do Conselho Geral, e tem um cargo da duração de 6 anos. A sua
eleição deve ser ratificada pela Santa Sé. Sendo reeleito, o seu mandato
termina
no fim do ano solar em que atinja a idade de 75 anos;
3)

Em todos casos excepcionais, a Associação poderá dirigir à Santa Sé,
avizinhando-se a Assembleia, o pedido justificado de concessão, ao
Conselho Geral, da faculdade de apresentar um ou mais leigos como
candidatos à
Presidência.

Artigo 18º (Atribuições e poderes do Presidente)
1)

Ao Presidente compete o seguinte:
a)
Manter, de modo continuado, os contactos com a Santa Sé e com
as Conferências Episcopais;
b)

Representar legalmente a Associação. Em casos particulares, pode
delegar esta competência numa outra pessoa;

c)

Propor à Santa Sé o candidato escolhido pelo Conselho Geral para
Assistente Eclesiástico;

d)

Propor os peritos para cooperação no Conselho Geral;

e)
consulta
f)

Nomear um componente para cada Conselho de Secção após
prévia ao Secretário Geral;
Ratificar a nomeação, por cooperação, de componentes para os
Conselhos de Secção;

g)
Nomear os Assistentes Eclesiásticos das Secções, sob proposta do
Assistente Eclesiástico e em concertação com o competente Conselho
de Secção. Em tal caso, ocorre também a concordância do Ordinário
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Diocesano local ou do Superior da Ordem a que pertença o candidato;
h)

Nomear, segundo a orientação deliberada pelo Conselho Geral e
por
proposta do Secretário Geral, os funcionários da Associação,
especificando os termos e as condições de emprego dos mesmos;
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i)
Tornar válidas, com a aposição da própria assinatura, as
nomeações
deliberadas pelo Conselho Geral;
j)

Preparar, convocar e presidir as reuniões da Assembleia Geral, do
Conselho Geral e da Comissão Permanente;

k) Visitar, regularmente, as Secções e Representações.
2) O Presidente tem, além do mais, a faculdade de participar em todas as
reuniões,
com direito de voto, desde que não esteja atingido pelo conteúdo
da secção 4. do Artigo 12º.

CAPITULO V - VICE-PRESIDENTE
Artigo 19º
Os dois Vice-Presidentes assistem o Presidente no exercício das suas funções e
substituem-no, a seu pedido ou em casos de força maior. Este poder de
representação não inclui a representação da Associação perante terceiros e
dentro das normas de direito civil. Em caso de morte ou grave impedimento do
Presidente, o primeiro Vice-Presidente convoca a Assembleia Geral para a
nomeação do seu sucessor. O impedimento, por um período superior a seis
meses e cujo fim não seja previsível, deve ser considerado pelo Conselho Geral
e comunicado à Santa Sé.

CAPITULO VI - CONSELHO GERAL
Artigo 20º
(Membros do Conselho Geral)
O Conselho Geral é composto pelos seguintes membros, com direito a voto:
a)

O Presidente e os Vice-Presidentes;

b)

Os Presidentes de Secção;

c)

O Secretário Geral.

d)
Até dez peritos nomeados, por proposta do Presidente, pela
Assembleia
Geral, ou, em caso de necessidade, pelo mesmo
Conselho Geral nos
termos da alínea f. do artigo 24º. Pelo
menos um desses peritos deve ser
um teólogo.
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Artigo 21º (Duração do cargo do Conselho Geral)
Os componentes do Conselho Geral tem funções por um período de 6 anos e
podem ser reconduzidos. Os que assumem a qualidade de membros do
Conselho Geral por força do seu encargo na Associação, perdem essa
qualidade com a perda desse mesmo seu encargo. As funções que lhe
competiam, no seio do Conselho Geral, serão exercidas por aqueles que forem
nomeados seus sucessores em tal função. Qualquer encargo, no entanto,
terminará no fim do ano solar em que o interessado atinja os 75 anos de idade.
Artigo 22º
(Participantes do Conselho Geral com efeitos consultivos)
Às reuniões do Conselho Geral intervêm, com efeitos consultivos como está
previsto no Regulamento:
a)

O Assistente Eclesiástico;

b)

O Director Financeiro;

c)
Os membros do Secretariado Geral salvo o previsto na alínea c. do
artigo 20º;
d)

Uma representação do Conselho de Directores;

e)

peritos, a convite do Presidente, se isso se revelar necessário.

Artigo 23º
(Reunião ordinária e extraordinária do Conselho Geral)
O Conselho Geral reúne-se, em sessão ordinária, pelo menos uma vez por ano.
Sessões extraordinárias serão convocadas quando pelo menos 1/3 dos
componentes do Conselho Geral façam pedido escrito para tal efeito.

Artigo 24º
(Funções e poderes do Conselho Geral)
O Conselho Geral:
a)
relativas
b)

Emite o Regulamento interno da Associação, delibera sobre as
alterações, fornece explicações interpretativas;
Fiscaliza o respeito devido ao Estatuto e ao Regulamento;
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c)
Estabelece a localização da sede da Associação e do
Secretariado
Geral;
d)
Delibera relativamente à constituição das Secções, das
Representações
e das filiais de Secção e aprova os respectivos
estatutos no caso de ser
necessário o reconhecimento civil;
e)
Intervêm na defesa dos interesses da Associação, relativamente a
decisões dos órgãos das Secções, eventualmente revogando essas
decisões, de acordo com as modalidades previstas regulamentarmente;
f)
Elege os Vice-Presidentes, entre os componentes do mesmo
Conselho
Geral, quando - no período decorrente entre duas
Assembleias Gerais
-, haja necessidade de tal eleição; coopta,
em condições idênticas, os
peritos propostos pelo Presidente;
g)

Nomeia o Secretário Geral;

h)

Delibera relativamente à designação do candidato ao cargo de
Assistente Eclesiástico a propor à Santa Sé;

i)

Procede à nomeação dos Presidentes de Secção;

j)

Delibera relativamente à admissão e à exclusão de sócios efectivos
designa os sócios honorários;

e

k) Designa os componentes das Comissões;
l)

Delibera relativamente à filiação de outras instituições;

m)
Toma decisões de carácter administrativo e financeiro de interesse
proeminente;
n)
própria

Delibera sobre o valor material das negociações a submeter à
aprovação;

o)
Dispõe da utilização dos bens emitindo disposições de carácter
geral;
aprova o balanço preventivo e o balanço consultivo
apresentado pelos
órgãos competentes;
p)
q)
sobre

Nomeia um revisor de contas;
Resolve os conflitos de competência e decide sobre os recursos e
as propostas existentes.
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CAPITULO VII - COMISSÃO PERMANENTE
Artigo 25º
(Composição e atribuições da Comissão Permanente)
1) A Comissão Permanente é composta pelo Presidente, pelos VicePresidentes e,
ainda, pelos directores da Comissão de Finanças e da
Comissão de Projectos e
da Comissão de Informações.
2)

À Comissão Permanente compete dar assistência aos departamentos e às
pessoas que têm funções administrativas na Associação nas questões de
interesse proeminente, e fiscalizar para que a gestão da mesma
Associação seja conforme ao acto constitutivo e ao direito canónico, ao
Estatuto e ao
Regulamento e, ainda, às deliberações e disposições do
Conselho Geral.
3) Quando, no período decorrente entre duas Assembleias ordinárias do
Conselho Geral, se reconhecer a necessidade de deliberar sobre argumentos
previstos nas
alíneas d), i) e m) do artigo 24º dos presentes Estatutos, ou de
alterar o balanço,
já aprovado, a Comissão Permanente poderá
deliberar, de modo provisório, no
lugar do Conselho Geral. As deliberações
de carácter provisório, tomadas pela
Comissão Permanente, tornam-se
legalmente vinculativas se, dentro de dez dias - desde o envio de tal
deliberação da Comissão Permanente aos componentes do
Conselho
Geral e contados desde o findar do dia em que tal deliberação tenha sido
comunicada, via fax, a todos os componentes do Conselho Geral -, pelo
menos 1/3 dos componentes do Conselho Geral, usufruindo do direito de
voto, não apresentarem recurso escrito segundo as formas e as modalidades
previstas
no Regulamento. O recurso apresentado por, pelo menos, 1/3 dos
componentes
do Conselho Geral, dispondo de direito de voto, equivale a
um pedido de
convocação de uma Assembleia extraordinária do Conselho
Geral, nos termos do
Art.º 23º.

Artigo 26º
(Reuniões da Comissão Permanente)
1)

A convocação da Comissão Permanente é da iniciativa do Presidente da
Associação, conforme os acontecimentos, regularmente, porém uma vez
por trimestre. A convocação pode ser feita por escrito, por meio telefónico ou
telegráfico, com um pré-aviso de sete dias. Não é necessário comunicar a
ordem
do dia. A pedido de, pelo menos, 2 componentes da Comissão
Permanente esta deverá ser convocada para uma sessão extraordinária.
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2)

Às reuniões da Comissão Permanente podem participar, com faculdade
consultiva:
a)

O Assistente Eclesiástico da Associação;

b)

O Secretário Geral;

c)
Os outros membros do departamentos da Associação quando, na
ordem
do dia, esteja qualquer argumento que se refere ao
seu departamento.
Estas pessoas serão convocadas com modalidade idêntica à dos membros da
Comissão Permanente;
3)

A Comissão Permanente estará legalmente constituída se intervierem,
pelo menos, três membros;

4) As deliberações tomadas pela Comissão Permanente deverão ser
comunicadas
por escrito, por meio de fax, a todos os componentes do
Conselho Geral.

CAPITULO VIII - COMISSÕES
Artigo 27º
1) O Conselho Geral compõe-se, no seu interior, e com o objectivo de
desenvolver
os trabalhos preparatórios às convenientes deliberações, de
sectores
específicos:
a)

A Comissão de Finanças;

b)

A Comissão de Projectos;

c)

A Comissão de Informações;

d)

Outras eventuais comissões.

2) As modalidades previstas para a composição e a competência das
comissões e os procedimentos relativos são estabelecidos no Regulamento.

CAPITULO IX - ASSISTENTE ECLESIÁSTICO
Artigo 28º
1)

O Assistente Eclesiástico da Associação será designado pela Santa Sé, sob
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proposta do Presidente e aprovação prévia do Conselho Geral. Ele estará
no cargo durante 6 anos e poderá ser reconfirmado. Cessará funções no fim
do ano
solar em que atinja a idade de 75 anos.
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2) O Assistente Eclesiástico faz parte, administrativamente, do Secretariado
Geral
e reside na mesma localidade em que a Associação tem a sua
sede legal ou em zona imediatamente vizinha. Ele tem plena autonomia para
dar execução à sua
missão pela qual responde directamente à Santa Sé. O
Assistente Eclesiástico tem o direito de participar, com funções consultivas,
em todas as reuniões dos
órgãos e das comissões da Associação. As
convocações relativas ser-lhe-ão
transmitidas com modalidade idêntica à
usada com os componentes dos diversos órgãos. Não participa nas votações.
3)

A função do Assistente Eclesiástico consiste no seguinte:

a)
Anunciar e engrandecer a obra que o Senhor executa através de
Jesus
Cristo interpretando essa força vital à luz da Palavra
considerando os
problemas actuais e os sinais dos tempos;
b)
do
sigam

Estar atento a que, em conformidade com as directivas espirituais
Fundador da Obra, a Associação, os seus órgãos e colaboradores
fielmente os ensinamentos da Igreja;

c)
Convidar os associados e colaboradores da Associação a conduzir
uma
vida baseada na generosidade e promover, neles, uma visão
crítica das
próprias acções e a promoção de iniciativas bem
ponderadas;
d)
para

Estar atento aquilo que o Espírito Santo inspira no Povo de Deus
edificar a Santa Igreja;

e)

Tratar devidamente as relações com a Santa Sé para aprofundar os
problemas e questões de carácter pastoral ou ligados com a vida
espiritual;

f)
Assumir-se a responsabilidade para que reine, e se torne cada vez
mais
profundo o sentido da unidade e da concórdia entre os
componentes e
os colaboradores da Associação, quer no âmbito
da Direcção Central e
da Administração, quer junto das Secções,
comprometendo-se a
reconstituir a harmonia se a mesma tivesse
tendência a faltar. Ele
deverá sempre recorrer ao ”Serviço de
reconciliação” e de paz aplicando
o talento da ”comunhão”;
g)
da

Deslocar-se regularmente em visita às Secções e às representações
Associação;

h)
Procurar, como ”arquitecto da unidade”, de instaurar - entre os
homens
e os povos, como entre as igrejas e as religiões -, a paz
e a justiça, a
verdade e o amor.
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CAPITULO X - CONSELHO DE SECÇÃO
Artigo 29º
(Componentes do Conselho de Secção)
1)

Cada Secção é dirigida por um Conselho.

2)

O Conselho de Secção é composto por um mínimo de 5 membros:
a)

Um Presidente designado pelo Conselho Geral;

b)

Um Conselheiro nomeado pelo Presidente da Associação;

c)
parecer

Um mínimo de 3 outros Conselheiros eleitos pela Secção, com
favorável do Presidente da Associação.

3) Os membros do Conselho de Secção terminam a sua função ao findar o
seu mandato e podem, identicamente, ser demitidos pelo Conselho Geral
conforme a quanto esteja estabelecido no direito canónico e no
Regulamento.
4)
o

Às reuniões do Conselho de Secção participam, com faculdade consultiva,
Assistente Eclesiástico da Secção e o Director da Secretaria da Secção.

Artigo 30º
(Duração do cargo de Presidente da Secção)
O Presidente da Secção tem o cargo com a duração de 6 anos. Pode ser
reconfirmado, todavia o seu mandato termina no fim do ano solar em que
atingir 75 anos de idade.
Artigo 31º
(Duração do cargo dos componentes do Conselho de Secção)
A duração do cargo dos componentes do Conselho de Secção é estabelecida
pelo Regulamento.
Artigo 32º (Reuniões do Conselho de Secção)
O Conselho de Secção reúne-se, pelo menos, uma vez por ano e sempre que
se veja a necessidade disso, por iniciativa do Presidente do mesmo Conselho
ou do Presidente da Associação.
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Artigo 33º
(Funções e poderes do Conselho de Secção)
1) No âmbito da própria região e no limite das disposições emanadas pelo
Conselho Geral, o Conselho de Secção - dirigido pelo próprio Presidente -, é
responsável
pela actividade e andamento da Secção da Associação.
2)

Ao Conselho de Secção compete:

a)
Geral;

A nomeação do próprio delegado a estar presente na Assembleia

b)
prévia

A nomeação do director do Secretariado de Secção, mediante
aprovação do Secretário Geral;

c)

A eventual promulgação de um Regulamento interno da Secção,
submeter à aprovação do Secretário Geral;

a

d)
O estabelecimento da localização da sede do Conselho de
Secção de
acordo com o Presidente da Associação e mediante
prévia autorização
da competente autoridade eclesiástica;
e)

Estar atento à gestão do Secretariado de Secção;

f)

Aprovar o relatório anual do director;

g)

Aprovar o balanço preventivo e consultivo da Secção;

h)

Nomear um revisor das contas;

i)

Deliberar sobre a admissão de benfeitores da Associação em
conformidade com as disposições do Regulamento;

j)
qualquer

Submeter ao Conselho Geral o projecto para a constituição de
filial da Secção;

k) Submeter à aprovação do Conselho Geral o Estatuto para eventual
reconhecimento civil da Secção;
l)
Dar a própria aprovação para a designação do Assistente
Eclesiástico
da Secção.
CAPITULO XI - ASSISTENTE ECLESIÁSTICO DA SECÇÃO
Artigo 34º
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1) O Assistente Eclesiástico da Secção é designado pelo Presidente da
Associação
seguindo a proposta do Assistente Eclesiástico da
Associação, também, do
beneplácito do Ordinário do lugar ou do Superior
do Instituto a que pertence o candidato e a aprovação do Conselho de
Secção.
2) Em colaboração com o Assistente Eclesiástico da Associação universal, ele
vigiará para que as regras espirituais da Organização sejam respeitadas no
âmbito da Secção. Ele dará assistência, com o próprio conselho, em
questões
espirituais, a todos os membros da Secção, em particular os
membros dos seus
órgãos.

CAPITULO XII - SECRETARIADO GERAL
Artigo 35º
A organização técnico-executiva da Associação está a cargo do Secretariado
Geral. A sua estrutura é estabelecida pelo Regulamento interno, de acordo
com as exigências.
Artigo 36º
(Secretário Geral)
1) O Secretário Geral responde pela gestão e pelas actividades do
Secretariado
Geral. O Regulamento poderá dispor que alguns
Conselheiros adjuntos giram, sob própria responsabilidade, determinados
sectores de actividade.
2)

O Secretário Geral submete ao Presidente da Associação a nomeação dos
dirigentes do Secretariado Geral. O restante pessoal é assumido e,
eventualmente, destituído pelo próprio Secretário Geral, de acordo com as
disposições do Regulamento.

3)

O Secretário Geral tem a faculdade de participar em todas as reuniões das
comissões, com função consultiva; tem direito a voto no âmbito do
Conselho Geral e da Assembleia de acordo com a alínea c) do Art.º 20º e do
nº4 do Art.º 12º.

CAPITULO XIII - CONFERÊNCIA DOS DIRECTORES
Artigo 37º (Disposições Gerais)
A Conferência dos Directores é um órgão de informação e de consulta que
assessora o Secretário Geral. Tal Conferência elege, no próprio seio, um
delegado para enviar ao Conselho Geral.
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Artigo 38º (Composição e reuniões)
1) A Conferência dos Directores é composta pelos directores dos
Secretariados de Secção e pelos sacerdotes dos departamentos de
Representação. Reúne-se uma
vez por ano sob a presidência do
Secretário Geral.
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2) Às reuniões da Conferência podem participar os dirigentes do Secretariado
Geral
indicados no Regulamento.

CAPITULO XIV - COMISSÃO DOS DIRECTORES
Artigo 39º
1) A Comissão dos Directores eleita, segundo as disposições do Regulamento,
no seio da Conferência dos Directores, de quem procede, reúne-se
regularmente
pelo menos 3 vezes em cada ano, sob a presidência do
Secretário Geral.
2)

Às reuniões desta Comissão podem participar os dirigentes do Secretariado
Geral indicados no Regulamento.

CAPITULO XV - SECRETARIADO DE SECÇÃO
Artigo 40º (Disposição Geral)
O Secretariado de Secção é o órgão técnico-executivo do Conselho de
Secção.
Artigo 41º (Director do Secretariado de Secção)
1) A gestão do Secretariado de Secção compete ao Director em
conformidade com
as disposições deste Estatuto, com o Regulamento
interno da Associação, com as disposições do Conselho de Secção e,
eventualmente, com o regulamento
interno da Secção.
2) O Director do Secretariado de Secção é um componente da Conferência
dos Directores.

CAPITULO XVI - REPRESENTAÇÕES
Artigo 42º
Nos países ou nas regiões em que a presença da Associação não seja, ainda,
suficientemente vincada, ela dispõe de um gabinete de representação. Este
será dirigido por um pároco em conformidade com as directivas do Presidente
da Associação, depois de consulta prévia com o Secretário Geral. Cada
Representação envia um próprio delegado à Assembleia Geral. O Conselho
Geral, por proposta do Presidente da Associação, delibera a elevação da
Representação a Secção.
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CAPITULO XVII - INSTITUIÇÕES AFILIADAS
Artigo 43º
1)

As instituições que tenham objectivos análogos aos da Associação podem
apresentar pedido de afiliação. A relativa deliberação, sob proposta do
Presidente da Associação e com a aprovação do Ordinário do lugar, em
cujo âmbito territorial a entidade interessada tem a própria sede, será tomada
pelo Conselho Geral. Esta afiliação não terá prejuízo para a situação jurídica,
para a
organização ou autonomia das instituições interessadas.
2) As relações entre a Associação e as instituições afiliadas serão reguladas
por acordos específicos.

CAPITULO XVIII - DISSOLUÇÃO
Artigo 44º
1)

No caso de dissolução da Associação, os seus bens serão possivelmente
entregues a entidades que tenham fins análogos. Competirá à Santa Sé
tomar
uma decisão definitiva em matéria.
2) No caso de dissolução ou de supressão de uma Secção da Associação, os
seus bens serão devolvidos à mesma Associação se isso for conciliável com o
ordenamento jurídico do Estado onde essa Secção estiver situada,
particularmente com as disposições de direito tributário e sempre que isso
não represente para a Associação, um prejuízo legal; em alternativa, o
referido
património será atribuído a outras entidades eclesiásticas que
tenham objectivos
análogos, segundo as disposições da Santa Sé.

CAPITULO XIX - NORMA TRANSITÓRIA
Artigo 45º
O Fundador é, enquanto vivo, sócio honorário da Associação e membro do
Conselho Geral. Em consideração com o seu carisma particular e para garantir
fidelidade ao espírito e à finalidade da Organização, ele tem o direito de
participar em todas as reuniões dos órgãos e das comissões da Associação,
com voto deliberativo, de tomar a palavra em qualquer momento e, se for o
caso, de avançar objecções relativamente a determinadas deliberações salvo,
porém, às disposições dos Estatutos.
Se, numa reunião, não se der o caso de estas objecções serem acolhidas, a
questão deverá ser levada ao Conselho Geral. Este último poderá rejeitar o
voto do Fundador mas apenas com 2/3 dos votos presentes. O Fundador não
poderá, neste caso, participar na votação.
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ass. Pro-prefeito
Dario Castrillon
e subsecretário
Antonio Silvestrelli
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