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ESTATUTOS  

DO  
CENTRO SOCIAL DE PARAMOS 

 
 
 

Artigo 1º. 
(Denominação, sede, natureza jurídica e âmbito de ação) 

 
O Centro Social de Paramos, constituído por escritura pública de vinte e três de Julho de mil 
novecentos e oitenta, é uma instituição particular de solidariedade social, com sede na 
freguesia de Paramos, concelho de Espinho, sendo que o seu âmbito de ação abrange todo o 
concelho de Espinho e concelhos limítrofes e é regida pelas disposições da lei aplicável e, em 
especial, pelos presentes estatutos. 
 
 
 

 
Artigo 1º. (Nova redação) 

(Denominação, sede, natureza jurídica e âmbito de ação) 
 

O Centro Social de Paramos, constituído por escritura pública de vinte e três de Julho de mil 
novecentos e oitenta, é uma instituição particular de solidariedade social, com sede na 
Travessa da Junta, nº 44, freguesia de Paramos, concelho de Espinho, sendo que o seu 
âmbito de ação abrange todo o concelho de Espinho e concelhos limítrofes e é regida pelas 
disposições da lei aplicável e, em especial, pelos presentes estatutos. 
 
 

Artigo 2º. 
(Objetivos e Atividades) 

 
1.O Centro Social de Paramos tem por objetivo contribuir para a promoção de todo e qualquer 
cidadão que recorra aos serviços da Instituição com o fim último de lhe ser satisfeita uma 
necessidade. 
2.Para a concretização dos seus objectivos, a Instituição propõe-se manter as seguintes 
actividades: 

a) Apoio à Infância designadamente Creche, Jardim de Infância e CATL (Centro de 
Atividades de Tempos Livres); 

b) Apoio à terceira idade designadamente Centro de Dia, SAD (Serviço de Apoio 
domiciliário) e Lar de idosos; 

c) Formação profissional; 
d) Apoio à comunidade designadamente Centro Comunitário e Comunidade de 

Inserção; 
e) Centro Alojamento Temporário; 
f)  Promoção e proteção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados 

de medicina preventiva, curativa e de reabilitação; 
g) Outras respostas de índole social, comunitário, educacional, cultural e recreativo; 
 

 
Artigo 2º. (Nova redação) 
(Objetivos e Atividades) 

 
1.O Centro Social de Paramos tem por objetivo contribuir para a promoção de todo e qualquer 
cidadão que recorra aos serviços da Instituição com o fim último de lhe ser satisfeita uma 
necessidade, nomeadamente nos seguintes domínios: 
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a) apoio à infância e juventude, incluindo as crianças e jovens em perigo; 
b) Apoio à família; 
c) Apoio às pessoas idosas; 
d) Apoio à integração social e comunitária; 
e) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomeadamente através da prestação 

de cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação e assistência 
medicamentosa; 

f) Educação e formação profissional dos cidadãos; 
g) Resolução dos problemas habitacionais das populações; 
h) Outras respostas sociais não incluídas nas alíneas anteriores, desde que 

contribuam para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos. 
2.Para a concretização dos seus objetivos, a Instituição propõe-se manter as seguintes 
actividades: 

a) Apoio à Infância designadamente Creche, Jardim de Infância e CATL (Centro de 
Atividades de Tempos Livres); 

b) Apoio à terceira idade designadamente Centro de Dia, SAD (Serviço de Apoio 
domiciliário) e ERPI – Estrutura residencial para pessoas idosas; 

c) Formação profissional; 
d) Apoio à comunidade designadamente Centro Comunitário e Comunidade de 

Inserção; 
e) Centro Alojamento Temporário; 
f)  Promoção e proteção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados 

de medicina preventiva, curativa e de reabilitação; 
g) Outras respostas de índole social, comunitário, educacional, cultural e recreativo; 

 
 
 

Artigo 28º. 
(Deliberações da Assembleia Geral) 

 
2. As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria absoluta dos votos 

dos associados presentes, exceto quanto às matérias das alíneas g), h) e i) do artigo 26º, 
que exigirão uma maioria qualificada de dois terços deles. 

 
 

Artigo 28º. (Nova redação) 
(Deliberações da Assembleia Geral) 

 
2. As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria simples dos votos dos 

associados presentes, excluindo-se as abstenções, exceto quanto às matérias das alíneas 
g), h) e i) do artigo 26º, que exigirão uma maioria qualificada de dois terços deles. 

 


