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DECLARAÇÃO

Declara-se, em conformidade com o disposto no Estatuto das Instituições Particulares de

Solidariedade Social aprovado pelo Decreto-Lei n.o 172-A/2014, de 14 de novembro e pela Lei

n.O76/2015, de 28 de julho que alteram o Decreto-Lei n.o 119/83, de 25 fevereiro, e de acordo

com o Regulamento do Registo aprovado pela Portaria n.o 139/2007, de 29 de janeiro, e
(

aplicável por força da Portaria n.O 466/86 de 25 de agosto, que se procedeu ao registo

definitivo de alteração dos estatutos da instituição particular de solidariedade social abaixo-- -- - -- - - - -

identificada, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública.

o registo foi lavrado pelo averbamento n.O2, à inscrição n.o 2/94, a fls. 82 e 82 verso do Livro

n.o 1 das Instituições com Fins de Saúde, considerando-se efetuado em 17/08/2018 nos

termos do n.O 4 do artigo 9.° do Regulamento acima citado:

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação: LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE PULIDO VALENTE

NIF - 502 901 314

Sede - Alameda das Linhas de Torres, n.o 117 - Lisboa

Fins - Promover a coiaboração da comunidade e das suas instituições no bem-estar do utente;

Promover a melhoria das condições de acolhimento, internamento e tratamento dos utentes

do Hospital Pulido Valente, designada mente através de um corpo de voluntários, por forma a

assegurar também as suas relações familiares e sociais; Colaborar com os órgãos de gestão

do Hospital, designadamente nas orientações da política de saúde, tendo em vista a

dignificação da pessoa do utente e a permanente defesa dos seus direitos; Apoiar, mediante

a atribuição de bens ou a prestação de serviços, os doentes mais carenciados, na medida dos

recursos financeiros disponíveis; Colaborar na dignificação da atividade dos trabalhadores do
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Hospital, através do apoio a iniciativas de caráter social, cultural e profissional, contribuindo

também assim para o bem-estar dos doentes.

Direção-Geral da Segurança Social, em o B NOV. 2018

Pelo Diretor-Geral
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