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PrEfáciO

O Santuário de Nossa Senhora das Preces é um lugar cheio de encanto, com 

uma história bela. A riqueza espiritual, patrimonial e ambiental que envolve este 

espaço justifica sempre novas visitas, redescobrindo e valorizando recantos, que 

nos enchem de orgulho e satisfação. A Irmandade Nossa Senhora das Preces tem 

este árduo e exigente trabalho de zelar e conservar o Santuário, bem como de 

nele promover o culto divino em geral e o culto mariano em particular. Como 

pároco e capelão do Santuário agradeço o serviço que todos os irmãos e irmãs 

da Irmandade prestam neste lugar de culto.

Como sabeis, todas as Irmandades deverão ter os seus estatutos pelos quais 

se regem com a devida aprovação canónica atualizada. Neste sentido, houve a 

necessidade de os rever e atualizar para o bom funcionamento da Irmandade 

Nossa Senhora das Preces de acordo com o direito da Igreja. A nossa gratidão 

ao Sr. Cónego Dr. Pedro Carlos Lopes de Miranda, Vigário Geral da Diocese 

de Coimbra, pelo empenho e ajuda na revisão dos mesmos. 

Desde criança que conheço o Santuário de Nossa Senhora das Preces, devido 

aos passeios da catequese, do pré-seminário e de família. Recordo o dia em que 

acompanhei a minha avó materna a este Santuário para cumprir uma promessa, 

oferecendo uma toalha de Altar para a capela Nossa Senhora das Necessidades. 

Momentos que ficam gravados para sempre no coração. Talvez por isso tenha 

um apreço muito grande por este Santuário. 

Diante da Imagem Nossa Senhora das Preces muitos foram os fiéis que 

derramaram as suas lágrimas… A Virgem Maria sempre teve uma predileção e 

carinho especial do povo português. Este Santuário é testemunha disso mesmo. 

Muitas foram as gerações que desfiaram o seu rosário de amarguras e tristezas, 

de alegrias e esperanças. 

Obrigado a todos aqueles que ajudam a dignificar e a divulgar este Santuário. 

Vivemos o tempo presente agradecidos pelo passado e direcionados para um 

futuro por vezes incerto e cheio de temor, mas felizes e corajosos por todo o 

bem realizado. 
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Que a Bem Aventurada Virgem Maria proteja este lugar bendito. Que a 

Irmandade Nossa Senhora das Preces possa continuar a sua nobre missão de 

proteger e cuidar deste espaço, bem como honrar e glorificar a Santíssima 

Virgem Mãe de Deus.

Vale de Maceira, 1 de Novembro de 2020, 

Solenidade de Todos os Santos

Pe Rodolfo Albuquerque 
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Estatutos da Irmandade de Nossa Senhora das Preces,  
da Paróquia de Aldeia das Dez

Capítulo I
Disposições preliminares

Artigo 1.º

A Irmandade de Nossa Senhora das Preces, adiante designada por Irmandade, ereta 

pelo bispo diocesano de Coimbra, é uma associação pública de féis sem fins lucrativos, 

tem sede no Santuário de Nossa Senhora das Preces, sita em Vale de Maceira, freguesia 

de Aldeia das Dez, concelho de Oliveira do Hospital, Diocese de Coimbra, com-

preende fiéis de ambos os sexos e tem por fim primordial prestar culto à Santíssima 

Virgem Mãe de Deus, concretizando-se entre outros nos seguintes atos:

1. Auxiliar os irmãos a cumprir santamente os sagrados preceitos da religião 

católica e principalmente os que se referem à honra e glória da Santíssima 

Virgem Mãe de Deus.

2. Zelar e conservar o Santuário de Nossa Senhora das Preces, bem como 

promover nele o culto mariano, em estreita colaboração com o pároco de 

Aldeia das Dez.

3. Cumprir pontualmente os piedosos deveres de caridade para sufragar as 

almas dos irmãos falecidos, cujos restos mortais acompanhará respeitosa-

mente até ao cemitério.

4. Satisfazer, na medida das suas possibilidades, caridosos atos de beneficência, 

socorrendo não só os irmãos, mas também os fiéis mais necessitados e des-

validos da freguesia.

Artigo 2.º

Na capela da Senhora das Preces celebrar-se-ão com todo o decoro, brilho e digni-

dade as festividades seguintes:
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1. A romaria principal, no primeiro domingo de julho.

2. A festividade consagrada à glória da Apresentação da Santíssima Virgem, no dia 

vinte e um de novembro.

Artigo 3.º

Para sufragar as almas dos irmãos falecidos haverá anualmente, em qualquer dia do 

mês de novembro, uma missa de aniversário e, se possível, ofício de defuntos.

Artigo 4.º

A Irmandade contribuirá para a sustentação do pároco nos termos da Parte III do 

Regulamento para a Administração dos Bens da Igreja na Diocese de Coimbra. 

Artigo 5.º

A Irmandade terá um capelão, que será o pároco, para dizer missa no Santuário, 

sempre que possível aos domingos e dias santos de guarda — considerados a partir 

das primeiras Vésperas.

Capítulo II

Da admissão dos irmãos   

Artigo 6.º

Têm ingresso na Irmandade fiéis de ambos os sexos.

Artigo 7.º

Só podem ser considerados membros da Irmandade os signatários dos presentes 

estatutos bem como todos aqueles que à data detêm essa qualidade, sendo adiciona-

dos todos os que de futuro forem admitidos, depois de rigorosa e escrupulosamente 

cumpridas todas as disposições dos artigos 8.º, 9.º, 10.º e 11.º, com as devidas 

adaptações a portugueses residentes no estrangeiro e a estrangeiros.
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Artigo 8.º

O fiel que pretender ser inscrito na Irmandade fará, por escrito, petição à 

Mesa provando:

1. É batizado, confirmado e recebeu a Eucaristia.

2. Tem 18 anos.

3. Se for de outra paróquia, é detentor de idoneidade comprovada por certi-

ficado emitido pelo respetivo pároco.

Artigo 9.º

Não pode ser irmão:

1. Publicamente tiver rejeitado a fé católica.

2. Tiver abandonado a comunhão eclesiástica.

3. Tiver incorrido em excomunhão aplicada ou declarada (cf. cân. 316, § 1).

4. Estiver inscrito em associações que conspiram contra a Igreja (cf. cân. 1374).

5. Quem não gozar de boa reputação moral e social.

6. Não estiver disposto a aceitar os princípios da moral católica e as normas 

que regem as associações de fiéis (cf. cân. 915). 

Artigo 10.º

Sendo indeferida por justo motivo a pretensão do candidato, a mesma só posterior-

mente poderá ser aceite quando provar terem desaparecido os impedimentos que 

deram lugar à rejeição.

Artigo 11.º

Admitido qualquer candidato pela Mesa, esta mandará, através do secretário, lavrar 

termo de matrícula no respetivo livro, que poderá ser eletrónico, momento a partir 

do qual o novo irmão passa a ser efetivo.
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Artigo 12.º
Admite-se a exigibilidade de uma joia no ato de admissão, se tal for deliberado em 
Assembleia Geral.

Capítulo III

Das obrigações e direitos dos irmãos

Artigo 13.º
Consideram-se obrigações fundamentais do irmão:

1. Contribuir para a realização dos objetivos da Irmandade.

2. Aceitar os cargos para que for designado e os serviços que legitimamente 
lhe forem pedidos e desempenhá-los com diligência.

3. Satisfazer a joia no ato de admissão, quando houver lugar a ela, nos termos 
do artigo 12.º.

4. Pagar a quota anual devida.

5. Pugnar pelo crédito e prosperidade da Irmandade.

6. Apresentar-se nos atos religiosos com a respetiva opa, que consta de veste 
branca e cabeção azul claro, sempre limpa e decente.

Artigo 14.º
O irmão que for eclesiástico usará, nos atos religiosos, veste talar e sobrepeliz ou 
roquete com estola, ou alva e estola.

Artigo 15.º
Todos os irmãos deverão comparecer com as respetivas insígnias nas seguintes festividades:

1. Na capela do Santuário, na romaria principal do primeiro domingo de julho.

2. Na ermida de Nossa Senhora das Necessidades, em domingo de Pentecostes.

3. Na capela de Santa Eufémia, no domingo mais conveniente, em torno do dia 
16 de setembro.

4. Na igreja paroquial, na festa de Corpo de Deus.
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Artigo 16.º

Os irmãos têm o dever de aceitar e desempenhar zelosa e obrigatoriamente de forma 

gratuita os cargos para que forem eleitos ou designados, admitindo-se, no entanto, 

o pagamento de despesas derivadas do exercício dos mesmos.

Artigo 17.º

O irmão que seja eleito, pela primeira vez, para presidente da direção ou mesa admi-

nistrativa pelo modo previsto no n.º 3 do artigo 41.º tem o grave dever de aceitar, 

a não ser que invoque impedimento evidente e objetivo para o exercício do cargo.

Artigo 18.º

Os irmãos estão obrigados a rezar em todos os domingos uma dezena em honra 

de Nossa Senhora e, no domingo seguinte, um terço por alma de cada irmão que 

falecer na semana anterior.

Artigo 19.º

Todos os irmãos são obrigados a cumprir quaisquer determinações ordenadas pela 

direção ou mesa administrativa, e aprovadas em assembleia geral, em tudo o que 

diga respeito à prosperidade e interesse da Irmandade.

Artigo 20.º

Os irmãos têm direito a:

1. Serem preferidos nos socorros de beneficência, quando haja justo motivo.

2. Serem acompanhados pela Irmandade à sepultura, quando falecidos na fregue-

sia, tendo todos eles direito a ser-lhes rezada missa por intenções da sua alma. 

3. Receberem um exemplar dos presentes estatutos.

Artigo 21.º

1. O irmão que, pelo modo de eleição previsto no n.º. 3 do artigo 41.º, tenha 

exercido o cargo de presidente da direção ou mesa administrativa nos dois 

mandatos anteriores consecutivos, tem direito a recusar nova nomeação.
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2. Tem também direito a recusar fazer parte direção ou mesa administrativa 

qualquer irmão que dela tenha feito parte, por qualquer modo de eleição, 

nos dois mandatos anteriores consecutivos.

Capítulo IV

Disposições sancionatórias

Artigo 22.º

A direção ou mesa administrativa, após aprovação em assembleia geral, pode aplicar 

repreensões e admoestações formais aos irmãos, bem como restrições ao exercício dos 

seus direitos, quando houver da sua parte incumprimento dos presentes estatutos. 

Artigo 23.º

Todo o irmão pode ser expulso da Irmandade pela direção ou mesa administrativa, 

após aprovação em assembleia geral:

1. Sendo condenado em juízo por crimes graves e infamantes, a que 

correspondam as maiores penas da lei.

2. Apresentando-se em algum ato religioso, ou em qualquer reunião oficial 

da Irmandade, de forma indecente, embriagado, perturbando a ordem, 

proferindo palavras desonestas com manifesto escândalo e ofensa à 

decência, à religião e à moral, depois de admoestado pela direção ou 

mesa administrativa.

3. Tendo incorrido em qualquer dos impedimentos para ser irmão, previstos 

no artigo 9.º. 

4. Faltando ao respeito e desobedecendo à direção ou mesa administrativa, ou 

recusando-se a servir qualquer cargo para que tenha sido eleito ou nomeado 

pela mesa administrativa ou pela assembleia geral.

5. Recusando-se a presidir ao ato eleitoral na qualidade de presidente da 

assembleia geral em exercício.
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6. Recusando-se a prestar contas do exercício de algum cargo que tenha 

exercido ao serviço da Irmandade, nos termos destes estatutos.

7. Recusando-se, como membro da direção ou mesa administrativa, ao 

cumprimento dos deveres impostos nestes estatutos ou a desempenhar 

quaisquer serviços que legitimamente lhe tenham sido distribuídos.

8. Deixando passar um ano sem pagar a quota anual ou qualquer outro débito 

à Irmandade, depois de devidamente notificado para o efeito.

Artigo 24.º

São excetuados das disposições do número 8 do artigo anterior os irmãos que, por 

absoluta pobreza, estejam impossibilitados de pagar a quota anual.

Artigo 25.º

Da decisão de expulsão, no prazo de trinta dias após receção da notificação da 

mesma, o irmão pode apresentar recurso junto do bispo diocesano.

Artigo 26.º

Se algum irmão pretender abandonar a Irmandade, apesentará à direção ou mesa 

administrativa pedido por escrito, que será deferido, sem prejuízo de lhe serem 

reclamadas as quantias em dívida à Irmandade, se for o caso.

Capítulo V

Dos corpos gerentes da Irmandade e do exercício dos cargos

Artigo 27.º

São órgãos sociais da Irmandade a assembleia geral e a direção ou mesa administrativa.

Artigo 28.º

Os titulares dos cargos dos corpos gerentes só poderão tomar posse depois da 

homologação do Ordinário Diocesano.
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Artigo 29.º

Não podem ser membros do mesmo órgão social, concomitantemente, os parentes 

por consanguinidade ou afinidade até ao primeiro grau da linha reta ou colateral.

Artigo 30.º

A duração de mandato dos corpos gerentes é de três anos, devendo proceder-se à sua 

eleição no mês de dezembro do último ano de cada triénio.

Artigo 31.º

1. O mandato inicia-se com a tomada de posse dos membros eleitos perante o 

presidente da mesa da assembleia geral, o que deverá ter lugar na primeira 

quinzena do ano civil imediato ao das eleições.

2. Quando as eleições não sejam realizadas atempadamente considera-se 

prorrogado o mandato em curso até à posse de novos corpos gerentes.

Artigo 32.º

1. Em caso de vagatura de lugares nos órgãos gerentes, estes podem manter-se em 

funções enquanto tiverem provida a maioria dos lugares. 

2. Em caso de vagatura da maioria dos lugares, a substituição dos lugares em falta 

deve realizar-se no prazo de 90 dias.

Artigo 33.º

A morte, o impedimento perene ou a renúncia do presidente de cada um dos órgãos 

acarreta a sua substituição pelo respetivo vice-presidente até ao termo do mandato.

Artigo 34.º

Não podem ser eleitos para os órgãos gerentes:

1. Os devedores à irmandade.

2. Os empresários ou empreiteiros de qualquer obra ou serviço em execução 

no Santuário e que não esteja concluída antes da eleição.
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3. Os que prestarem serviços remunerados à Irmandade, com carácter permanente.

Artigo 35.º

Podem escusar-se de ser mesários:

1. Os que tiverem mais de 75 anos de idade.

2. Os que padecem de doenças crónicas que dificultem o exercício das funções 

da mesa.

Artigo 36.º

1. As deliberações de cada órgão social são tomadas por maioria dos votos dos respetivos 

titulares, tendo o presidente, além do seu voto, direito a voto de desempate.

2. As votações respeitantes às eleições dos corpos gerentes ou a assuntos de incidência 

pessoal dos seus membros serão feitas obrigatoriamente por escrutínio secreto.

3. As votações envolvendo negócios do Santuário são feitas nominalmente.

Artigo 37.º

1. Os membros dos corpos gerentes não poderão votar em assuntos que diretamente 

lhes digam respeito ou nos quais sejam interessados os respetivos cônjuges, 

ascendentes, descendentes e equiparados.

2. Os membros dos corpos gerentes não podem contratar, direta ou indiretamente, 

com a Irmandade, salvo se, do contrato, resultar manifesto benefício para a mesma.

3. Os fundamentos das deliberações sobre os contratos referidos no número 

anterior deverão constar das atas das reuniões do respetivo corpo gerente.

Artigo 38.º

Nenhum membro dos órgãos de gestão se pode recusar a tomar parte e votar 

qualquer objeto que se trate em sessão, que não esteja abrangido pelas disposições 

do artigo antecedente.
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Capítulo VI

Da Assembleia Geral

Artigo 39.º

1. A assembleia geral é constituída por todos os irmãos admitidos e que não se 

encontrem suspensos e só pode funcionar em primeira convocação estando 

presentes a maioria dos irmãos inscritos. 

2. Funcionará meia hora depois, em segunda convocação, com os irmãos que 

estiverem presentes.

Artigo 40.º

A assembleia geral é dirigida por uma mesa composta por um presidente, um vice-

presidente e um secretário, eleitos por voto secreto pela assembleia.

Artigo 41.º

A mesa referida no ponto anterior é eleita por um dos seguintes modos:

1. Podem ser apresentadas à mesa da assembleia eleitoral listas para a gestão 

do Santuário, já com os cargos distribuídos, até 15 dias antes da assembleia 

eleitoral, que serão votadas, declarando-se vencedora a que obtiver maioria 

do voto simples. 

2. Se se apresentar apenas uma lista, os irmãos votarão “sim” ou “não”, sendo 

eleita se obtiver maioria simples de votos.

3. Se não se apresentar nenhuma lista, os irmãos elegerão o presidente,  o 

vice-presidente e o secretário entre os membros presentes, nos termos do 

cânone 119 do Código de Direito Canónico. 

Artigo 42.º

Preside à mesa eleitoral o presidente da mesa da assembleia geral cessante ou, no 

caso de impedimento deste, um irmão designado para este efeito pela assembleia.



15

Artigo 43.º

1. A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordinárias. 

2. As sessões ordinárias têm lugar duas vezes por ano.

3. As sessões extraordinárias têm lugar sempre que o presidente da mesa da 

assembleia geral as convoque legitimamente, por sua iniciativa, a pedido da 

direção ou mesa administrativa, e a requerimento de pelo menos 10% do 

número de irmãos no pleno gozo dos seus direitos.

4. Em assembleia geral extraordinária não se pode discutir nem deliberar 

sobre qualquer assunto que não tenha sido expressamente mencionado na 

convocatória.

Artigo 44.º

1. A assembleia geral deve ser convocada pelo presidente da respetiva mesa ou seu 

substituto, com pelo menos quinze dias de antecedência.

2. Da convocatória, que deve ser feita pelos meios de comunicação atualmente ao 

dispor, deve constar dia, hora, local e ordem de trabalhos. 

3. A convocatória da sessão extraordinária deve ser feita no prazo de quinze dias 

após o pedido ou requerimento, devendo a reunião efetuar-se no prazo máximo 

de trinta dias, a contar da data da receção deste.

Artigo 45.º

Na falta ocasional de qualquer um dos membros da mesa da assembleia geral, 

compete a esta eleger os respetivos substitutos de entre os associados presentes, os 

quais cessarão as suas funções no termo da reunião.

Artigo 46.º

1. Compete à assembleia geral deliberar sobre todas as matérias não reservadas à 

autoridade eclesiástica superior e não compreendidas nas atribuições legais ou 

estatutárias dos outros órgãos, designadamente: 
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a) Definir as linhas fundamentais de atuação da Irmandade.

b) Promover a eleição e dar posse ao outro órgão de gestão do Santuário.

c) Apreciar e aprovar, anualmente, o orçamento e o programa de ação para o 

exercício seguinte, bem como o relatórios de  atividades e de contas da gerência.

d) Exercer fiscalização sobre a escrituração das contas e outros documentos 

da Irmandade.

e) Deliberar sobre aquisição onerosa e alienação a qualquer título de bens 

imóveis e de outros quaisquer bens do fundo patrimonial estável, e sobre 

atos de administração extraordinária.

f ) Deliberar sobre a alteração dos estatutos, devendo a mesma ser aprovada 

pelo Ordinário Diocesano.

g) Propor ao Ordinário Diocesano a extinção, fusão ou cisão da Irmandade.

h) Aprovar a adesão a uniões, federações ou confederações. 

i) Deliberar sobre a demissão da mesa administrativa. 

2. As decisões referentes às alíneas e), f ), g) e h) tornam-se efetivas após a 

homologação do Ordinário Diocesano.

Artigo 47.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria simples dos votos dos 

irmãos presentes.

Capítulo VII

Da Direção ou Mesa Administrativa

Artigo 48.º

1. A direção ou mesa administrativa é constituída por cinco membros, dos 

quais um é o presidente, um o vice-presidente, um o secretário, um o 

tesoureiro e um o vogal, eleitos em assembleia geral.
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2. No caso de vacatura do cargo de presidente será o mesmo preenchido pelo 

vice-presidente e este é substituído por um suplente.

Artigo 49.º

As atribuições que pertencem à mesa administrativa, como administradora e 

promotora dos interesses da Irmandade, são:

1. Administrar todos os capitais, bens e rendimentos pertencentes à Irmandade 

de Nossa Senhora das Preces, aplicando-os aos seus fins.

2. Deliberar, para sujeitar à apreciação e aprovação da assembleia geral, sobre 

a aceitação de heranças, legados e doações deixados à Irmandade.

3. Fazer regulamentos para a boa ordem dos serviços da Irmandade e para a 

melhor cobrança e arrecadação dos seus rendimentos.

4. Deliberar sobre pleitos a intentar para defender e assegurar os interesses da 

Irmandade.

5. Em íntima articulação com o pároco e no respeito escrupuloso da legislação 

diocesana sobre a matéria, deliberar acerca da execução de quaisquer obras, 

serviços, fornecimentos de todos os objetos necessários e de interesse para o 

Santuário de Nossa Senhora das Preces, contratando com empresas coletivas 

ou individuais que melhores garantias ofereçam, e que só se efetuarão, a partir do 

valor de dez salários mínimos, mediante concurso público.

6. Fazer executar todas as disposições destes estatutos, podendo para isso 

elaborar quaisquer regulamentos.

7. Atender à conservação, aquisição e alienação de bens mobiliários.

8. Resolver quaisquer dúvidas que possam suscitar-se sobre a interpretação 

destes estatutos, devendo, mantendo-se dúvida, recorrer ao Ordinário 

Diocesano.

9. Nomear os funcionários necessários aos serviços da Irmandade, fixando- 

-lhes ordenados correspondentes, suspendendo-os ou demitindo-os 
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depois de ouvidos, quando haja prática de abusos ou tornando-se 

indignos de exercer as respetivas funções, no estrito cumprimento da 

legislação civil aplicável.

10. Fixar a dotação de todos os serviços e regular todas as despesas relativas à 

administração da Irmandade.

11. Organizar, conforme as prescrições legais e por anos económicos, os 

orçamentos de receita e despesa, assim ordinários como suplementares, 

organizando também em forma legal as respetivas contas para serem 

apresentadas à aprovação da assembleia geral de irmãos e, depois de por 

esta aprovadas, serem submetidas à aprovação do Ordinário Diocesano.

Artigo 50.º

A direção ou mesa administrativa é obrigada a inventariar:

1. Em livro próprio, todos os bens, capitais e rendimentos pertencentes à 

Irmandade.

2. Todas as escrituras, títulos e todos os documentos que houver relativos aos 

bens e rendimentos do Santuário de Nossa Senhora das Preces.

3. Em inventário separado, todos os paramentos, vasos sagrados, cordões, 

adereços, coroas, resplendores e mais objetos de ouro, bem como todas as 

peças de ornamentação e quaisquer utensílios pertencentes ao Santuário.

Artigo 51.º

1. A direção ou mesa administrativa, no início de cada mandato, procede à revisão 

do inventário, do que se lavrará assento no respetivo livro, mencionando-se as 

alterações que houver.

2. Tanto os inventários, como os autos de revisão, são feitos na presença do 

pároco, que os assinará conjuntamente com os membros da direção ou mesa 

administrativa.
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Artigo 52.º

Fica expressamente proibido emprestar para fora da freguesia quaisquer objetos 

mencionados no número 3 do artigo 50.º, sem deliberação nesse sentido da direção 

ou mesa administrativa.

Artigo 53.º

O presidente da mesa administrativa ou juiz executa as deliberações da mesa sob a 

autoridade e responsabilidade solidária de todos os seus membros, nomeadamente, 

a aceitação de novos irmãos e a aplicação de medidas disciplinares sobre irmãos, 

incluindo a expulsão.

Artigo 54.º

Incumbe ao presidente da mesa administrativa ou juiz, segundo os princípios do 

artigo antecedente, nomeadamente:

1. Dar seguimento a todo o expediente indispensável para o bom desempenho 

dos trabalhos da mesa e para a execução das suas resoluções, dando-lhe 

conta dos atos da sua gerência.

2. Assinar os mandados da despesa na conformidade do orçamento.

3. Rubricar e numerar os livros da escrituração da Irmandade e dirigir toda 

a correspondência.

4. Manter a disciplina nas procissões, em todas as festividades e atos oficiais 

da responsabilidade da Irmandade.

5. Fiscalizar a cobrança de rendimentos anuais e mais receitas pertencentes à 

Irmandade.

6. Contratar todos os negócios de aquisição, alienação, transações, 

arrendamentos e semelhantes, assinando os respetivos documentos para o 

que terá autorização da mesa.

7. Representar a irmandade em juízo e fora dele.

8. Mandar proceder à chamada geral da Irmandade em qualquer reunião, 

festividade, acompanhamentos ou outro qualquer ato oficial.
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Artigo 55.º

Ao vice-presidente compete:

1. Substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos;

2. Coadjuvar o presidente no exercício das suas funções.

Artigo 56.º

As obrigações do secretário são:

1. Assistir a todas as sessões da mesa e lavrar as respetivas atas.

2. Satisfazer a todo o serviço de expediente que por aquela mesa, ou seu 

presidente, lhe for ordenado.

3. Subscrever todos os documentos oficiais da mesa.

4. Conservar sempre na melhor ordem e regularidade os serviços de secretaria 

e responder pela segurança do arquivo, livros e documentos que lhe forem 

confiados.

5. Desempenhar as demais funções no serviço da Irmandade, quando de tal 

for encarregue pela mesa ou pelo seu presidente.

Artigo 57.º

Ao tesoureiro compete:

1. Receber e arrecadar todos os rendimentos do Santuário e pagar as despesas 

legalmente ordenadas.

2. Promover a escrituração de todos os livros de receita e de despesa.

3. Assinar as autorizações de pagamento e as guias de receitas conjuntamente 

com o juiz.

4. Apresentar anualmente à direção, no mês de janeiro, um balancete em 

que se discriminarão as receitas e despesas do ano transato, para efeitos de 

aprovação em assembleia geral. 
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Artigo 58.º

Das reuniões da direção ou mesa administrativa, que são ordinariamente semestrais, 

lavram-se atas de tudo o que for tratado e deliberado, as quais são assinadas pelo 

presidente e pelo secretário.

Artigo 59.º

Os membros da direção ou mesa administrativa são responsáveis, solidariamente, 

perante a lei eclesiástica e civil pelos atos praticados.

Artigo 60.º

Os membros da direção ou mesa administrativa ficam exonerados da responsabilidade 

das deliberações tomadas se:

1. Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e, tendo dela conhecimento, 

a reprovarem em declaração na ata da sessão imediatamente seguinte.

2. Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem consignar na respetiva ata.

Artigo 61.º

Quando o interesse da irmandade exija, a direção ou mesa administrativa reunir-se-á 

em sessão extraordinária.

1. Pertence ao presidente fazer a convocatória, quando lhe for ordenada por 

autoridade superior, quando lhe for proposto por dois membros da mesa, 

pelo pároco ou por um quinto dos membros da irmandade.

2. A convocatória deve especificar, de forma clara, o assunto ou assuntos a tratar.

Capítulo VIII

Da receita da Irmandade e sua arrecadação.

Artigo 62.º

As receitas da Irmandade são ordinárias e extraordinárias. Constituem receitas 

ordinárias:
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1. Rendimento de bens próprios.

2. Juros de capitais.

3. Quotas pagas pelos irmãos.

4. Esmolas dos fiéis depositadas nas caixas do Santuário.

5. Rendimento de assento de barracas, tendas, mesas e semelhantes para uso 

de vendedores nos terrenos do Santuário.

6. Venda de artigos religiosos.

7. Donativos por ocupação de espaço.

Artigo 63.º

Constituem receitas extraordinárias:

1. Produto de ofertas em objetos.

2. Subsídios de entidades públicas e privadas.

3. Outras receitas não consideradas nos pontos anteriores.

Artigo 64.º

1. As quotas anuais dos irmãos são pagas até à primeira quinzena do mês de julho 

ou, tratando-se de joia de admissão, a que se refere o artigo 12.º, quando o 

irmão é aceite na Irmandade.

2. O produto da renda de barracas ou tendas, mesas, assentos e semelhantes é pago 

no próprio dia da utilização do espaço do Santuário.

Artigo 65.º

Em obediência à lei canónica, o dinheiro da Irmandade fica confiado a uma 

instituição bancária, sendo necessárias para obrigar a Irmandade nos movimentos 

a assinatura conjunta de dois membros da direção ou mesa administrativa, sendo 

sempre obrigatória a assinatura do presidente ou a do tesoureiro.
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Artigo 66.º

Nos dias de concorrência de romeiros estará sempre presente a maioria dos membros 

da direção ou mesa administrativa, a quem incumbe distribuir insígnias, flores, 

estampas, rosários e outros objetos com que se costumam gratificar os benfeitores 

do Santuário, dar quaisquer esclarecimentos e indicar aos devotos o local onde 

devem depositar as suas ofertas.

Artigo 67.º

Nos dias das romagens do Espírito Santo e Natividade da Santíssima Virgem, 

as caixas das esmolas serão abertas por dois elementos da direção ou mesa 

administrativa, sendo lavrado e assinado pelos membros presentes, em cada recolha, 

auto do valor recebido. 

Artigo 68.º

Nas ocasiões das romarias do Espírito Santo e Natividade de Nossa Senhora, estará 

aberta a capela da Senhora das Necessidades e guardada por dois membros da 

direção ou mesa administrativa, que serão revezados.

Artigo 69.º

As ofertas em ouro ficarão abrangidas pela lei canónica geral, não podendo ser 

alienadas sem autorização do Ordinário Diocesano.

Capítulo IX

Da despesa da Irmandade

Artigo 70.º

 As despesas da Irmandade são regulares e extraordinárias. São despesas regulares:

1. Gastos com a capelania, com as festividades celebradas, missas por alma 

dos irmãos falecidos, segundo a disposição nestes estatutos, e despesa com 

o culto divino em geral nas capelas do Santuário.
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2. Reparações e conservação corrente das capelas, edifícios e espaços 

pertencentes ao Santuário, até ao valor anual de 10 salários mínimos.

3. Encargos com pleitos e litígios da Irmandade.

4. Despesas com livros de escrituração e expediente de secretaria.

5. Pagamentos de taxas à Cúria Diocesana e de impostos a que estiverem 

sujeitos os bens da Irmandade.

6. Despesas com alfaias para as capelas, fornecimento de insígnias, estampas, fitas, 

flores e semelhantes indispensáveis para o culto e funcionamento do santuário.

7. Todas as despesas a que a Irmandade esteja obrigada pela disposição da lei 

e destes estatutos.

Artigo 71.º

1. Constituem despesas extraordinárias, os gastos com a construção e reparação 

de capelas, casas, muros e caminhos pertencentes ao Santuário, e todas as mais 

despesas que forem de reconhecida necessidade e utilidade, que ultrapassem 

o valor anual definido para a conservação regular do Santuário, constante do 

artigo anterior.

2. A direção ou mesa administrativa não pode iniciar a construção, reconstrução 

ou reparação de capelas e seu recheio, casas, muros e outras construções no 

Santuário sem antes obter a aprovação do respetivo projeto, no cumprimento 

do Regulamento da Administração dos Bens da Igreja da Diocese de Coimbra 

e da lei civil aplicável.
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Capítulo X

Do orçamento e plano de atividades

Artigo 72.º

O plano de atividades é a previsão das iniciativas que o Santuário se propõe realizar 

anualmente e o orçamento constitui o cálculo da receita que se espera arrecadar e 

das despesas a fazer para recorrer às necessidades da administração da Irmandade e 

do plano de atividades.

Artigo 73.º

1. A direção ou mesa administrativa apresenta à assembleia geral, para aprovação, 

no último trimestre de cada ano, o plano de atividades a desenvolver no ano 

seguinte e o respetivo orçamento.

2. Se a direção ou mesa administrativa não tiver o orçamento aprovado até ao 

começo do ano económico a que se refere, continua a vigorar o orçamento 

imediatamente anterior, mas rigorosamente limitado à despesa obrigatória de 

execução anual e permanente.

Artigo 74.º

No primeiro trimestre de cada ano, a direção ou mesa administrativa apresenta à 

assembleia geral, para aprovação, os relatórios de atividades e de contas referentes 

ao ano transato. 

Capítulo XI

Das heranças e legados

Artigo 75.º

Só a benefício de inventário poderá a Irmandade aceitar heranças ou legados, 

sujeitando-se para isso à lei canónica geral e diocesana.
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Capítulo XII

Da posse, aquisição e alienação de bens imobiliários.

Artigo 76.º

A alienação de bens imobiliários que a Irmandade possua ou venha a adquirir por 

título gratuito só pode efetuar-se nos termos da lei canónica geral e diocesana no 

que às autorizações do Ordinário Diocesano diz respeito.

Artigo 77.º

A irmandade não pode adquirir, por título onerado, bens imobiliários para alguma 

conveniência da sua administração, sem prévia autorização do Ordinário Diocesano.

Capítulo XIII

Disposições finais

Artigo 78.º

Ficam revogados os estatutos anteriores a estes, nomeadamente os homologados 

pelo bispo diocesano de Coimbra, D. Manuel Bastos Pina, em 31 de Maio de 1887.

Artigo 79.º

Todo o irmão é competente para acusar qualquer prevaricação e transgressão 

destes estatutos exercidos coletiva ou individualmente pelos mesários, fazendo a 

participação à autoridade própria para o cumprimento da lei e disposições penais 

destes regulamentos, a saber, o bispo diocesano.

Artigo 80.º

Nos casos omissos nestes estatutos, a mesa administrativa da Irmandade recorrerá à 

lei canónica geral e particular, nomeadamente ao Código de Direito Canónico e às 

Normas Gerais para as Associações de Fiéis da Conferência Episcopal Portuguesa.
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