
ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE BENFICA

ESTATUTOS

APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE

19 DE JUNHO DE 2015

HISTORICO

Em Junho do ano de 1977 graças à iniciativa de um grupo de residentes, nasceu a 
que foi designada por «COMISSÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS 
DA FREGUESIA DE BENFICA» com a finalidade de criar para este grupo de pessoas, 
além de um espaço para convívio o suprir também a falta de meios de subsistência de 
alguns dos mais necessitados.

Para dar cumprimento à obra a que se propuseram necessitavam de um espaço, e 
este foi criado na Estrada do Poço do Chão, 115 e que seria a primeira sede oficial desta 
Instituição, decorria o Ano de 1978.

Como todas as Instituições se regem por Estatutos também a agora 
«ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE BENFICA» elaborou os seus, que ao longo 
dos anos foram sendo revistos.

Por reconhecer que os Estatutos aprovados em Assembleia Geral de 10 de Julho 
2008 se encontram desatualizados e ainda por recomendação do Instituto de 
Solidariedade e Segurança Social, em virtude de alguns artigos dos atuais Estatutos não 
estarem em conformidade com a legislação que rege as «IPSS» os Corpos Gerentes 
eleitos em 19 de Dezembro de 2012 decidiram proceder à sua revisão e consequente 
atualização.

Para o efeito foi nomeada uma Comissão formada por:

José Elias                                                                Presidente da Assembleia Geral

Mário Pratas                                                                 Presidente  da Direção

João M. Pires                                                               Tesoureiro

Américo Louro                                                            Secretário



Lourenço Costa                                                           3º Vogal

CAPITULO  I

DENOMINAÇÃO, NATUREZA, ORGANIZAÇÃO E FINS

ARTº 1º

DENOMINAÇÃO E FINS

1. A «ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE BENFICA» é uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social, de Utilidade Publica, legalmente constituída 
que se rege pelos diplomas legais aplicáveis e pelos presentes Estatutos.

1. A ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE BENFICA, tem por objetivo 
principal a satisfação de carências sociais e a proteção dos cidadãos na velhice e 
invalidez, mediante a prestação de serviços de carácter inadiáveis.

1. A ASSOCIAÇÃO poderá nomeadamente organizar e gerir Atividades de Ação 
Social nas valências de:

             CENTRO DE CONVIVIO                        LAR DE  3ª  IDADE 

CENTRO DE DIA      JARDIM DE INFÂNCIA 

APOIO DOMICILIÁRIO    CRECHE E ATL 

ARTº  2º

CONSTITUIÇÃO

1. A ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE BENFICA é constituída por tempo 
indeterminado, com a sua sede em Lisboa, na Av. Gomes Pereira, 17, 1549-019  
Lisboa e exerce a sua atividade na área da Freguesia de Benfica e nas freguesias 
limítrofes.      

                           



1. A ASSOCIAÇÃO poderá mudar a sua sede para outro local, ou abrir Delegações 
noutras zonas da Freguesia.

1. A organização e funcionamento dos Serviços Administrativos e a utilização das 
instalações, constarão de Regulamentos internos elaborados pela Direção.

1. A ASSOCIAÇÃO poderá fazer parte de Uniões, Federações e Confederações, ou 
quaisquer outras entidades, públicas ou privadas que prossigam os mesmos 
objetivos e fins.

1. A ASSOCIAÇÃO poderá efetuar acordos com outras Associações ou com o 
próprio Estado, para melhor realização dos seus objetivos.

       
1. O dia comemorativo do Aniversário é o 4 de Junho.

ARTº 3º

SÓCIOS

1. A ASSOCIAÇÃO compõe-se de um número ilimitado de associados, com a 
seguinte categoria:

             a)  Sócios Efetivos

             b)  Sócios de Mérito 

             c)  Sócios Honorários e Beneméritos

1. Podem ser admitidos/as como associados todas as pessoas que reúnam as 
seguintes condições:

            a) Sejam maiores  de 18 anos e residem em Portugal.

            b) Se comprometam ao pagamento de uma quota mensal que será fixada pela 
Direção. 
                  

1. SÓCIOS EFECTIVOS

              Os considerados na alínea a) do parágrafo anterior.

1. SÓCIOS DE MÉRITO



a) São considerados sócios de mérito as pessoas que se encontrem nas condições de
            idoneidade exigidas para os sócios efetivos, e que se tenham distinguido em ações
                 desenvolvidas ao serviço da Instituição.

           b)  Os sócios de mérito são proclamados em Assembleia Geral por proposta da 
Direção.
           c)  Aos sócios de mérito será atribuído um diploma conferindo-lhe o respetivo 
titulo.

1. SÓCIOS HONORÁRIOS E BENEMÉRITOS 

           Estes títulos só poderão ser conferidos a pessoas individuais ou coletivas, 
associados ou 
            não, que tenham praticado em favor da Associação, ações de relevo ou se tenham
           distinguido em qualquer sector de atividade, merecendo por isso ser distinguidos.

1. Os sócios de MÉRITO, HONORÁRIOS E BENEMÉRITOS não são sujeitos de 
deveres  ou direitos associativos, sem prejuízo daqueles que lhes possam ser 
consignados pela Assembleia Geral.

   
ARTº 4º

ADMISSÃO

1. A admissão de associados é feita mediante proposta assinada por dois associados 
e pelo próprio candidato, em que este se identifica e compromete a cumprir todas 
as obrigações estabelecidas nos Estatutos.

1. A proposta será submetida à apreciação da Direção na primeira reunião posterior 
à apresentação da mesma, que deliberará sobre a sua admissão ou não, sendo 
depois transcrita em ata.

1. O pagamento de quotas é devido a partir do mês em que o associado for admitido.

1. A admissão de associados obriga ao pagamento de uma jóia cujo valor é definido 
pela Direção.

1. Readmissão de associados : Podem ser readmitidos como sócios, após análise pela 
Direção, todos os que manifestem esse desejo e se comprometam a pagar um ano 
de quotas em atraso.



            

ARTº 5º

DIREITO DOS SÓCIOS

               CONSTITUEM DIREITOS DOS ASSOCIADOS:

1. Assistir, participar e votar nas reuniões das Assembleias Gerais.

1. Eleger ou ser eleito para qualquer cargo dos Corpos Gerentes.

1. Requerer por escrito a convocação extraordinária da Assembleia Geral, da 
Direção ou do Conselho Fiscal com indicação da matéria a tratar, e assinando no 
primeiro caso, 60 (sessenta) associados e nos restantes 30 (trinta) associados.

1. Utilizar as instalações da Instituição segundo o preceituado nos respetivos 
regulamentos.

1. Utilizar os serviços da Associação.    

1. Examinar as atas e demais documentos dentro das instalações da Associação, nas 
datas que a Direção designar.

1. Não é permitido fotocopiar, ou reproduzir de qualquer modo, quaisquer 
documentos, que tenham sido objeto de consulta nos termos do número anterior.

1. Solicitar livremente a sua demissão, não tendo, nesta situação, direito a qualquer 
indemnização ou devolução daquilo que tenha pago, feito ou doado à Associação.

1. Propor novos sócios e apresentar propostas que contribuam para o 
engrandecimento das atividades da Associação.

ARTº 6º

ELEGIBILIDADE

1. Só poderão exercer os direitos referidos no artigo anterior os associados que 



tiverem em dia o pagamento das suas quotas e pelo menos um ano de associados.

1. Os associados que não satisfaçam as condições referidas no número anterior 
podem assistir e participar nas reuniões da Assembleia Geral mas sem direito a 
voto.

1. Não são elegíveis para os cargos dos Corpos Gerentes os associados que, 
mediante processo judicial, inquérito ou sindicância, tenham sido removidos dos 
Cargos Diretivos da Instituição  e/ou tenham sido responsáveis por irregularidades 
cometidas no exercício dessas funções, ou sejam indiciados em qualquer ato 
doloso que ponham em causa o bom nome da Instituição.

CAPITULO  II

REGIME  DISCIPLINAR DOS SÓCIOS

ARTº  7º

DEVERES DOS SÓCIOS

   CONSTITUEM DEVERES DOS ASSOCIADOS

1. Pagar pontualmente as suas quotas.

1. Desempenhar com zelo os cargos para que foram eleitos.

1. Colaborar no progresso e desenvolvimento da Instituição de modo a prestigiá-la e 
torná-la cada vez mais útil perante a sociedade.

ARTº 8º

SANÇÕES
   

As infrações aos deveres Estatutários e Regulamentares ou à Lei geral, cometidas 



pelos associados, são passíveis consoante a sua natureza e gravidade, das seguintes 
sanções:

a)  Repreensão simples
          

b)   Repreensão registada 

           c)   Suspensão

           d)  Expulsão

1. A aplicação das sanções previstas nas alíneas, a) b) e c) do número anterior é da 
competência da Direção.

1. A sanção prevista na alínea d) do número 1 deverá constar de proposta da 
Direção, devidamente fundamentada, que a remeterá à Assembleia Geral para 
deliberação.

1. A aplicação de uma qualquer sanção será comunicada pela Direção ao associado 
através de carta registada.

ARTº 9º

SUSPENSÃO / EXPULSÃO

          SUSPENSÃO 

1. A suspensão implica a incapacidade temporária de o infrator usufruir de 
qualquer direito ou regalia, que resulte da qualidade de sócio, mas não o 
isenta do pagamento de quotas.

1. A suspensão pode ir até 1 (um) ano.

         EXPULSÃO 

       3. Serão expulsos da ASSOCIAÇÃO os associados que:

a )   Deixarem de pagar as suas quotas por tempo igual ou superior a um ano e que 
       depois de notificados através de carta, não cumpram estas obrigações no  
       PRAZO DE UM MÊS.



      b) Não prestarem contas dos valores que lhe tenham sido confiados pela 
Associação.
     c)  Dolosamente a tenham prejudicado materialmente a Associação ou concorrido 
para o                       

                seu desprestígio.
   
   4.  O associado expulso não tem direito à restituição das importâncias das quotas 

pagas,
 continuando ainda responsável pelo pagamento das quantias de que for devedor.

 5. O associado ou associados que tenham sido expulsos por falta de pagamento de 
quotas  só      poderão ser readmitidos mediante o pagamento das quotas em 
atraso, devendo respeitar-se o  procedimento previsto no Artº 4º.

 

1. O associado a quem tenha sido aplicada a sanção de expulsão pode solicitar a sua 
reapreciação no prazo de 30 (trinta) dias a contar da aplicação da mesma, 
mediante requerimento dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
devendo este incluir tal reapreciação na ordem de trabalhos da primeira 
Assembleia Geral a realizar, para que seja votada.

1. O pedido de reapreciação solicitado tem efeito suspensivo até à decisão da 
Assembleia Geral.

1. Das decisões da Assembleia Geral podem os associados recorrer aos Tribunais.

CAPITULO III

SECÇÃO I

MANDATO, CARGOS E RESPONSABILIDADES

ARTº 10º

MANDATO

            
1. Os Corpos Gerentes da ASSOCIAÇÃO são:



         A ASSEMBLEIA GERAL 

                      A DIRECÇÃO
                  
                           O CONSELHO FISCAL 

1. O mandato dos Corpos Gerentes da ASSOCIAÇÃO, têm a duração de 4 anos.

1. Não é permitida a eleição do Presidente da Direção por mais de 3 (Três) mandatos 
consecutivos.

1. Os Corpos Gerentes são eleitos entre os associados, maiores de 18 anos, no pleno 
gozo dos seus direitos, que não tenham cometido qualquer tipo de infração, ou 
estejam indiciados em qualquer ato doloso, que ponha, ou venha a pôr em causa o 
bom nome da Instituição.

ARTº 11º

CARGOS

1. O exercício de qualquer cargo dos Corpos Gerentes é gratuito podendo no 
entanto, justificar-se o pagamento de despesas dele derivadas. 

1. Quando o volume do movimento financeiro ou complexidade dos serviços exija a 
presença prolongada de um ou mais membros dos órgãos de administração podem 
estes ser remunerados. Não podendo esta remuneração ser superior ao salário 
mínimo em vigor.

1. A renumeração referida no número anterior, não pode ser superior ao salário 
mínimo nacional em vigor nem, em caso algum, exceder 4 (quatro) vezes o valor 
do Indexante de Apoio Sociais (IAS) e deverá ser objeto de deliberação em 
Assembleia-Geral, por proposta da Direção.

1. Os trabalhadores ou assalariados da ASSOCIAÇÃO poderão fazer parte dos seus 
corpos gerentes, desde que cumpram o estabelecido, nomeadamente nas alíneas a) 
e b) do nº 2 do artigo 3º estejam em pleno gozo dos seus direitos enquanto 
associados e não estejam em maioria em nenhum dos órgãos.

1. A Presidência do Conselho Fiscal, não pode ser exercida por trabalhadores ou 



assalariados da Associação.

ARTº 12º

ELEIÇÕES PARCIAIS E INTERCALARES

1. Podem realizar-se eleições parciais quando no decurso do mandato ocorram vagas 
que, no momento, não excedam metade menos um do número total dos elementos 
dos Corpos Gerentes.

1. O tempo de mandato dos membros eleitos nas condições do parágrafo anterior 
coincidirá com o dos inicialmente eleitos.

1. Poderá também haver eleições intercalares, cujos Corpos Gerentes eleitos 
completam o mandato anterior, findo o qual haverá novas eleições.

ARTº 13º

RESPONSABILIDADES

1. Os membros dos Corpos Gerentes não podem abster-se de votar nas deliberações 
tomadas nas reuniões a que estejam presentes, e são responsáveis civil e 
criminalmente pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercício do mandato, 
salvo se: 

a)   Não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a reprovarem com 
declaração de voto na sessão imediata.

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

1. Os membros dos Corpos Gerentes não podem votar em assuntos que, direta ou 
             indiretamente  lhes digam respeito, ou nos quais sejam interessados os respetivos
             cônjuges, familiares, ascendentes ou descendentes.

         
ARTº 14º

CONTRATOS



1. È vedado aos membros dos Corpos Gerentes contratar direta ou indiretamente 
com a

          Instituição, salvo se destes resultar manifesto beneficio para a ASSOCIAÇÃO.

1. Os fundamentos das deliberações sobre os contratos referidos no número anterior 
deverão  constar do livro de atas das reuniões do respetivo órgão diretivo.

SECÇÃO  II

ASSEMBLEIA  GERAL

                                                         ARTº 15º

                                                  COMPOSIÇÃO

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os sócios efetivos no pleno gozo dos 
seus direitos associativos.

1. Qualquer associado pode fazer-se representar por outro sócio, nas reuniões da 
Assembleia Geral, por meio de carta com a assinatura reconhecida, nos termos da 
lei, e dirigida ao Presidente da Mesa.

1. O sócio mandatário não poderá representar mais do que um associado.

ARTº 16º

             MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

1. A Mesa da Assembleia Geral é constituída por:



             PRESIDENTE

                           1º SECRETÁRIO 

                                    2º SECRETÁRIO

1. O Presidente da Assembleia será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 
1º Secretário e este pelo 2º Secretário.

1. Os Secretários serão substituídos nas suas faltas ou impedimentos por associados 
escolhidos pela Mesa da Assembleia Geral, cessando as suas funções no termo da 
reunião.

ARTº 17º

PRESIDENTE

COMPETE AO PRESIDENTE DA MESA:

 
1. Convocar a Assembleia Geral, dirigir os trabalhos e manter a ordem nas reuniões.

1. Dar posse aos membros dos Corpos Gerentes e às Comissões eleitas em 
Assembleia Geral.

1. Decidir sobre a abertura de um período de antes ou depois da ordem de trabalhos 
em Assembleias Gerais ordinárias.

1. Comunicar às entidades competentes, nos prazos legais, o resultado das eleições 
para os órgãos da Associação, bem como o nome dos empossados.

1. Assinar os termos de abertura e de encerramento e rubricar todas as folhas dos 
livros de atas da Assembleia Geral e tomada de posse dos Corpos Gerentes.

1. Verificar com os Secretários da mesa, se as listas concorrentes ao ato eleitoral, 
nomeadamente a elegibilidade dos candidatos estão de acordo com os Estatutos 
da Associação.



ARTº 18º

CONVOCAÇÕES

1. A Assembleia Geral é convocada pelo Presidente da Mesa ou seu substituto 
Legal, com antecedência não inferior a 15 (quinze) dias.

1. Na convocatória da Assembleia Geral é obrigatório constar o dia a hora, o local e 
a ordem de trabalhos.

1. A convocatória é feita através de anúncio em dois jornais diários de maior 
circulação da área onde se situa a Associação, ou através de via postal dirigida a 
cada um dos associados, no pleno gozo dos seus direitos, devendo também ser 
afixada na sede e noutros equipamentos pertencentes à Associação.

1. A convocatória da Assembleia Geral requerida nos termos do número 3 do Arteº 
5º deverá ser feita no prazo de 15 (quinze) dias após o pedido ou requerimento, 
devendo a Assembleia realizar-se no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da 
data de receção do pedido ou requerimento.

1. A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na convocatória se estiverem 
presentes mais de metade dos associados com direito a voto ou meia hora (30 
minutos) depois com qualquer número de presenças.

ARTº 19º

DELIBERAÇÕES
  

1. À Assembleia Geral compete deliberar sobre todas as matérias não 
compreendidas nas atribuições dos outros órgãos da Associação.

1. As deliberações da Assembleia são tomadas por maioria dos votos validamente 
expressos.

1. É exigida a maioria qualificada de dois terços dos votos validamente expressos 
para a aprovação de matérias constantes nos números 5,6 e 7 do Artº 20º salvo o 
disposto no número 1 do Artº 41º quanto à extinção da Associação.

1. São anuláveis as deliberações tomadas sobre matérias que não constem na ordem 



de trabalhos fixada na convocatória, salvo se estiverem presentes ou 
representados, devidamente, todos os associados no pleno gozo dos seus direitos e 
todos concordarem com o seu aditamento.

ARTº 20º

COMPETENCIAS

COMPETE À ASSEMBLEIA GERAL:

1. Definir as linhas fundamentais da atuação da Associação.

1. Eleger e destituir, por votação secreta, os membros da Mesa, a totalidade ou a 
maioria dos membros da Direção e do Conselho Fiscal.

1. Apreciar e votar anualmente o Orçamento e o Programa de Atividades para o 
exercício do ano seguinte, bem como, o Relatório de Contas da gerência do ano 
transato, e os respetivos pareceres do Conselho Fiscal.

1. Deliberar sobre a aquisição onerosa e a alienação, a qualquer titulo, dos bens 
imóveis ou de outros bens patrimoniais de rendimentos de valor histórico ou 
artístico.

1. Deliberar sobre as alterações dos Estatutos e sobre a extinção, cisão ou fusão da 
Associação.

1. Autorizar a Associação a demandar os membros dos Corpos Gerentes por factos 
praticados no exercício das suas funções.

1. Aprovar a adesão às Organizações referidas no número 4 do Artº 2º.

1. Fixar a remuneração dos membros dos Corpos Gerentes, proposta pela Direção.

1. Decidir sobre os protestos e reclamações respeitantes aos atos eleitorais.

1. Deliberar sobre todos os recursos que para ela forem interpostos.

1. Deliberar sobre a obtenção de empréstimos.



1. Aprovar a admissão de sócios honorários e beneméritos propostos pela Direção.

1. Eleger Comissões de Inquérito, de Estudo, de Elaboração de pareceres, ou outros 
que os Corpos Gerentes entendam ser de interesse para a Associação.

1. Deliberar sobre a implementação de novas valências

ARTº 21º

SESSÕES

1. A Assembleia Geral reunirá obrigatoriamente em sessão ordinária:
   
No final de cada mandato, até ao final do mês de Dezembro, para eleição dos titulares 
dos             órgãos  associativos:
Até 31 de Março para aprovação do Relatório de Atividade e Contas de Gerência do 
ano                anterior e outra 

Até 30 de Novembro de cada ano para aprovação do Plano de Atividades e Orçamento 
para o ano seguinte e do parecer do órgão de fiscalização.

1. A Assembleia Geral reúne extraordinariamente quando convocada pelo 
Presidente, a pedido da Direção ou do Conselho Fiscal ou a requerimento de pelo 
menos 60 (sessenta) associados no pleno gozo dos seus direitos.

1. A Assembleia Geral extraordinária que seja convocada a requerimentos dos 
associados só poderá reunir se estiverem presentes pelo menos três quartos dos 
requerentes, não podendo os sócios fazerem-se representar.

1. Das reuniões da Assembleia Geral será lavrada ata em livro próprio, que será 
assinado pelos membros das respetivas mesas.

1. A Assembleia Geral poderá delegar na mesa a competência para redigir a ata que 
se considerará aprovada depois de assinada.

SECÇÃO III

DIRECÇÃO



ARTº 22º

CONSTITUIÇÃO

1. A Direção é constituída por cinco membros efetivos e dois suplentes com a 
seguinte designação:

                    PRESIDENTE                                                1º  VOGAL 

                     SECRETÁRIO                                               2º VOGAL 

                     TESOUREIRO                                               1º SUPLENTE
  
                                                          2º SULPENTE

1. Os membros efetivos serão substituídos nas faltas e impedimentos de carácter 
permanente pelos associados suplentes, que serão chamados pela ordem que 
ocuparam na lista votada.

1. A Direção reunirá pelo menos 1 (uma) vez por mês em dia, local e hora a designar 
previamente.

1. A Direção cessante continuará no exercício das suas funções até à tomada de 
posse da nova Direção eleita, devendo então fazer a entrega de bens e valores.

ARTº 23º

COMPETENCIAS

COMPETE Á DIRECÇÃO 

1. Executar e fazer executar as deliberações da Assembleia Geral e os preceitos dos 
Estatutos e dos Regulamentos internos da Associação.

1. Elaborar anualmente e submeter ao parecer do Conselho Fiscal o Relatório de 
Atividades e Contas da Gerência do ano anterior, bem como o Orçamento e 
Programa de Atividades para o ano seguinte.

1. Administrar os bens, obras e serviços da Associação e zelar pelo funcionamento 
dos seus vários sectores de atividade.



1. Deliberar sobre a aceitação de heranças, legados e doações com respeito pela 
legislação em vigor aplicável.

1. Organizar o Quadro de Pessoal e contratar e gerir o pessoal da Instituição.

1. Representar a Associação em juízo e fora dele, podendo delegar os seus poderes.

1. Promover encontros de convívio e festividades de carácter cultural e social.

1. Depositar valores a prazo.

1. Elaborar os regulamentos internos dos serviços administrativos e os da utilização 
das instalações.

1. Requerer ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a convocação de 
Assembleias Gerais com a indicação da respetiva ordem de trabalhos.

1. Decidir sobre a implementação de novas valências.

1. Aprovar ou rejeitar a admissão de novos associados.

1. Propor à Assembleia Geral a aprovação de sócios beneméritos, honorários e de 
mérito. 

ARTº 24º

PRESIDENTE

COMPETE AO PRESIDENTE DA DIRECÇÃO 

1. Convocar e presidir às reuniões da Direção.

1. Solicitar pareceres de técnicos das especialidades de que tiver necessidade para a 
administração dos serviços inerentes às suas funções.

1. Despachar os assuntos de expediente e outros que careçam de solução urgente, 
devendo porém estes últimos, se excederem a sua competência normal, ser 
submetidos à confirmação da Direção na sua primeira reunião.

1. Promover a execução das deliberações da Assembleia Geral e da Direção.



1. Decidir nas reuniões de Direção com o voto de desempate.

1. Na ausência ou impedimento do Presidente serão as respetivas funções exercidas 
pelo secretário. 

ARTº 25º

SECRETÁRIO

COMPETE AO SECRETÁRIO DA DIRECÇÃO

1. Redigir e assinar as atas das sessões e superintender, em especial, os serviços da 
secretaria e organização dos respetivos arquivos.

1. Substituir o PRESIDENTE  na sua ausência ou impedimento.

1. Na ausência ou impedimento do secretário serão as suas funções desempenhadas 
pelo 1º vogal.

ARTº 26º

TESOUREIRO

COMPETE AO TESOUREIRO DA DIRECÇÃO

1. Promover a cobrança e arrecadação de todas as receitas da Associação.

1. Assinar com o Presidente as ordens de pagamento.



SECÇÃO IV

CONSELHO FISCAL

ARTº 27º

CONSTITUIÇÃO

1. O Conselho Fiscal é constituído por um Presidente, dois relatores e um suplente.

1. Os membros efetivos serão substituídos nas suas faltas e impedimentos pelo 
suplente.

1. No caso de impedimento definitivo ou prolongado do Presidente os três membros 
em funções escolherão entre si o Presidente.

            

ARTº 28º

REUNIÕES

1. O Conselho Fiscal terá pelo menos uma reunião trimestral e poderá efetuar as 
reuniões que considerar convenientes ao bom funcionamento da Associação.

1. As decisões serão tomadas à pluralidade de votos e poderá o Conselho reunir 
desde que estejam presentes dois dos seus membros.

1. Das reuniões serão lavradas atas em livro próprio, contendo o mesmo o respetivo 
termo de abertura e encerramento que deverão ser assinados pelo Presidente que 
rubricará também todas as folhas.

ARTº 29º

COMPETENCIAS

   



COMPETE AO CONSELHO FISCAL 

1. Vigiar pelo cumprimento da Lei e dos Estatutos, exercendo a fiscalização sobre a 
escrituração e documentos da Associação sempre que o julgue conveniente.

1. Assistir ou fazer-se representar por um dos membros do Conselho Fiscal nas 
reuniões da Direção, quando para tal for convocado pelo Presidente deste órgão 
de administração. 

1. Dar parecer sobre o Relatório, Contas e Orçamento e sobre os assuntos que a 
Direção submeta à sua apreciação.

1. Requerer a convocação da Assembleia Geral, sempre que entender necessário, 
com a indicação da respetiva ordem de trabalhos.

                  CAPITULO IV

ELEIÇÕES

ARTº 30º

CORPOS GERENTES

1. A Mesa da Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal, serão eleitos por 
escrutínio secreto, à pluralidade dos votos dos associados presentes na reunião 
extraordinária, realizada no mês de Dezembro do ano em que termina o mandato 
dos Corpos Gerentes.

1. Não é permitido o voto por correspondência.
    

ARTº 31º

LISTAS



1. As listas apresentadas ao sufrágio deverão conter os nomes dos membros efetivos 
e suplentes, que as assinarão, dando assim a sua aquiescência à participação no 
ato eleitoral.

1. As listas deverão ser em papel branco, sem sinais diferenciados, rasuras ou 
emendas e entregues, em envelope fechado, nos Serviços Administrativos da 
Associação até às 17 horas do oitavo dia anterior à realização da Assembleia 
Geral eleitoral.

1. Terminado o período estipulado no número anterior, a Mesa da Assembleia Geral 
ou a Comissão Eleitoral, se nomeada, tem um prazo de 72 horas para análise e 
publicação das respetivas listas.

1. As listas que não estiverem nas condições referidas nos números 1 e 2 do presente 
Artigo serão consideradas nulas e sem nenhum efeito.

1. As listas devem especificar os respetivos cargos efetivos.

ARTº 32º

ELEITOS

Consideram-se eleitos os associados da lista que reunir o maior número de votos 
validamente   expressos.

ARTº 33º

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADOS

1. Finda a eleição o Presidente da Assembleia Geral proclamará os resultados e tudo 
o que se tiver passado será exarado em ata no livro da Assembleia.

1. No prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da eleição, o Presidente da Mesa da 
Assembleia oficiará aos associados eleitos, caso não tenham estado presentes, e 
comunicar-lhes-á o resultado eleitoral na parte a que cada um, respetivamente 
interesse.



ARTº 34º

SUBSTITUIÇÃO DE ELEITO

1. Quando algum dos eleitos não aceitar o cargo para que foi votado, será logo 
proclamado o associado que ocupa o lugar imediato na lista dos suplentes.

1. Nenhum associado é obrigado a aceitar a sua reeleição.

ARTº 35º

ENTRADA EM FUNÇÕES

        Os associados da lista mais votada entrarão em exercício de funções a partir da 
tomada de posse, que terá lugar na primeira quinzena do ano civil imediato ao das 
eleições, e em data a fixar pelo Presidente da Assembleia Geral cessante.

CAPITULO V

PATRIMÓNIO E REGIME FINANCEIRO

ARTº 36º

RECEITAS

      1.  As receitas da Associação são Ordinárias e Extraordinárias

2. Constituem receitas Ordinárias

         a ) Os rendimentos dos bens próprios.

          b) O produto das quotas dos associados.

          c) Os subsídios eventuais do Estado.



1. Constituem receitas Extraordinárias

a ) O produto da alienação de bens.

     b )  O produto de donativos particulares, os legados e as heranças.

a) Todos e quaisquer rendimentos que pela sua natureza não devem 
normalmente repetir-se                       em  anos económicos sucessivos.

ARTº 37º

DESPESAS

As despesas da Associação são Ordinárias e Extraordinárias

1. São despesas Ordinárias

a) As que assegurem a conservação e a reparação dos bens e manutenção dos 
serviços.

a) As dos impostos, contribuições ou taxas que onerem bens e serviços.

a) Quaisquer outras que tenham carácter de continuidade e permanência e 
estiverem de harmonia com a lei e com os fins Estatutários.

1. São despesas Extraordinárias

a) As que resultam da revisão dos Estatutos.

a) As que resultem da deslocação de Corpos Gerentes e pessoal, quer em 
serviço da Associação, quer em beneficio dos associados.

a) As de construção e equipamento de novos fogos, serviços e obras de 
ampliação dos já existentes.



a) As de aquisição de bens imóveis.

a) As outras despesas que se justifiquem pela sua utilidade ou necessidade e 
que foram previamente deliberadas pela Assembleia Geral ou Direção.

ARTº 38º

PLANO E ORÇAMENTO

1. Até 30 de Novembro de cada ano será elaborado para ser submetido à aprovação, 
juntamente com o Plano de Atividades, o Orçamento para o ano seguinte com 
discriminação das receitas e despesas de cada sector de atividade.

1. No decorrer de cada ano poderão ser elaborados e submetidos à aprovação 2 
(dois) orçamentos suplementares para ocorrer a despesas que não tenham sido 
previstas no Orçamento Ordinário ou nele tenham sido insuficientemente dotadas.

ARTº 39º

LIVROS DE REGISTO

Existirão devidamente escriturados livros de contas, registos e os que forem 
considerados convenientes para a clareza da escrita e de toda a gestão da Associação.

ARTº 40º

CONTAS DE GERENCIA

1. Até 31 de Março de cada ano serão apresentados à apreciação da Assembleia 
Geral as Contas da Gerência do exercício anterior, bem como o respetivo 
Relatório das atividades e parecer do Conselho Fiscal, tudo acompanhado de 
documentos e mapas justificativos.

1. Os associados poderão analisar as Contas de Gerência e todos os documentos com 
elas relacionados no período de 8 (oito) dias antes da realização da Assembleia 
Geral, nas instalações da Associação, e dentro do horário do expediente.



CAPITULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

ARTº 41º

EXTINÇÃO

1. A Associação só poderá ser extinta pelas autoridades competentes e formas legais, 
mediante deliberação da Assembleia Geral, tomada com voto favorável de, pelo 
menos, três quartos dos associados presentes na Assembleia.

1. reverterão os bens da Associação, entidades essas que deverão, quando possível, 
prosseguir ações do tipo das exercidas pela Associação

3. A dissolução não terá lugar, se um número de associados, superior ao dobro dos 
membros dos 

Corpos Gerentes, se declararem dispostos a assegurar a permanência da Associação, 
qualquer que   seja o número de votos contra.

ARTº 42º

CADUCIDADE

Os presentes Estatutos anulam e revogam os anteriores e entram em vigor no mês 
seguinte à sua   publicação. 

ARTº 43º

OMISSÕES

    Nos casos omissos, nos presentes Estatutos, é aplicável a legislação Regulamentadora 
das        Associações, nomeadamente a das Associações de Solidariedade Social.



A MESA DA ASSEMBELIA GERAL

       PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO


