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Artigo 1.e

(DefinigSo)

A Associag5o Centro Social Cultural de Verdelhos 6 uma lnstituig5o particular de
Solidariedade Social, com sede em Largo das Festas, Freguesia de Verdelhos,
concelho da CovilhS. O seu dmbito de acgSo 6 preferencialmente o Concelho da
CovilhS.

Artigo 2.e

(Fins e actividade principa!)

A AssociagSo Centro Social e Cultural de Verdelhos t6m por objectivo principal, a
promogSo do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, familias e comunidades,
nomeadamente nos seguintes dominios:

a) Apoio i inf6ncia e Juventude, incluindo as criangas e jovens em perigo, atrav6s de
programas de promogSo de desenvolvimento social e cultural;

b) Apoio i familia;

c) Apoio is pessoas idosas, atrav6s de alojamento, alimentagSo, ocupagdo de tempos
livres, assist6ncia m6dica e enfermagem (em regime de apoio residencial para
pessoas idosas (ERP1), servigo de apoio domicilidrio (SAD), ou centro de dia (CD);

d) PrevengSo, promogSo e protecgso da sa0de, nomeadamente atrav6s da prestagdo
de cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitagSo e assist6ncia
medicamentosa.
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(Regulamentos)

A organizagSo e funcionamento dos diversos sectores de actividade constarSo de
regulamentos internos elaborados pela DirecgSo, de acordo com as normas vigentes
da Seguranga Social.

Artigo c.e

(Prestag6o de servigos)

1- Os servigos prestados pela AssociagSo serSo gratuitos ou remunerados, de acordo
com a situagSo econ6mico-financeira dos utentes, apurada em inqu6rito a que
deverd sempre proceder.

2 - As tabelas de comparticipagSo dos utentes serSo elaboradas em conformidade
com as normas legais aplic6veis e ao cumprimento das clSusulas dos acordos de
cooperagSo que venham a ser efectuados com o Estado.

CAP1TULO II

(ASSOCTADOS)

Artigo 5.e

(Associados)

Podem ser associados pessoas singulares e pessoas colectivas.

Artigo 5.e

(Categorias de Associados)

Have16 quatro categorias de associados:

1 - FUNDADORES: Todos os signatdrios que fundaram o Centro Social e Cultural de
Verdelhos, bem como os designados no acto da escritura.

2 - BENEMEnIOS: As pessoas que por servigos ou dddivas importantes sejam como
tal consideradas por deliberagSo da Assembleia-geral, sob proposta da DirecASo.

3 - HONORARIOS: as pessoas que atrav6s de servigos relevantes prestados e

AssociagSo meregam essa distingSo por delibera96o da Assembleia-geral, sob
proposta da DirecgSo.

Centro Social e Cultural de Verdelhos :: Estatutos Aprovados em
Assembleia Geral de S6cios em reuni5o de 221t112015 e aperfeigoados

em Assembleia Geral de27/tLl20t6
-2-



.l' ,f,"t'L
4 - EFECTIVOS: as pessoas que se proponham colaborar na realizagSo dos fins da
AssociagSo, obrigando-se ao pagamento de j6ia e quota mensal, nos montantes
fixados pela Assembleia-geral.

Artigo 7.e

(lnscrigSo de Associados)

A qualidade dos associados prova-se pela inscrigSo no livro respectivo ou programa
inform6tico de gestSo de s6cios, que a AssociagSo obrigatoriamente possuirS.

Artigo 8.e

(Direitos dos Associados)

S5o direitos dos Associados:

a) Assistir is reuni6es da Assembleia-geral;

b) Participar nas reuni6es da Assembleia-geral;

c) Eleger e ser eleito para os 6rg5os sociais;

d) Requerer a convocagSo da Assembleia-geral extraordindria, nos termos do n0mero
dois do artigo vig6simo nono;

e) Examinar os livros, relatdrios e contas e demais documentos, desde que o
requeiram por escrito, com a anteceddncia minima de quinze dias e se verifique um
interesse pessoal directo e legitimo;

Artigo 9.e

(Deveres dos Associados)

S5o deveres dos Associados:

a) Pagar pontualmente as suas quotas, tratando-se de associados efectivos,

b) Comparecer is reuni6es das Assembleias-gerais;

c) Observar as disposig6es estatutdrias, regulamentos e as deliberag6es dos 6rgdos;

d)Desempenhar com zelo, dedicagSo e eficiEncia os cargos para que forem eleitos;

Artigo 10.e

(San96es)

1 - Os s6cios que violarem os deveres estabelecidos no artigo nono dos estatutos
ficam sujeitos is seguintes sangdes:
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b) SuspensSo dos direitos at6 noventa dias;

c) Suspens5o dos direitos at6 cento e oitenta dias (em caso de reincid6ncia);

d) DemissSo;

2 S5o demitidos os s6cios gU€, por actos dolosos, tenham prejudicado
materialmente a AssociagSo;

3 - As sang6es previstas nas alineas a), b) e c) do nfmero um sdo da compet6ncia da
Direc95o.

4 - A demissSo 6 sangSo exclusiva da competEncia da Assembleia-geral, sob proposta
da Direcg5o.

5 - A aplicag5o das sangdes previstas no n0mero um, s6 se efectuar5 mediante
audi6ncia obrigat6ria do associado.

6 - A suspensSo de direitos n5o desobriga do pagamento das quotas.

Artigo 11.e

(Condig6es do exercicio dos direitos)

1 - Os associados efectivos, que tenham sido admitidos hd menos de um ano, ndo
gozam dos direitos referidos nas alineas b), c), d) e e) do artigo oitavo, podendo
assistir is reuni6es da Assembleia-geral, mas sem direito a voto.

2 - Os associados efectivos s6 podem exercer os direitos referidos no artigo oitavo,
se tiverem em dia o pagamento das suas quotas.

3 - Aos associados menores s5o vedados, at6 atingirem a maioridade, os direitos
referidos nas alineas b), C), d) e e)do artigo oitavo.

4 - N5o s5o elegiveis para titulares de 6rg5os os associados que, mediante processo
judicial, tenham sido removidos dos cargos directivos da associagio ou de outra
qualquer instituigSo particular de solidariedade social.

Artigo 12.e

(Transmiss5o)

A qualidade de associado n5o 6 transmissivel, quer por actos entre vivos quer por
sucessSo.

Artigo 13.e

(Perda da qualidade de associado)

1- Perdem a qualidade de associados:
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@,P,,,toa) Os que pedirem a sua exoneragdo;

b) os que deixarem de pagar as suas quotas durante um ano;

c) os que forem demitidos nos termos do n(mero dois do artigo d6cimo;

2 - No caso previsto na alinea b) do n(mero anterior, considera-se eliminado o s6cio
que tendo sido notificado pela DirecaSo para efectuar o pagamento das quotas em
atraso, o n5o faga no prazo de trinta dias.

Artigo 14.e

(Reembolso de quotizag6o)

O associado que, por qualquer forma, deixar de pertencer i associag5o, ndo t€m
direito a reaver as quotizag6es que haja pago, sem prejuizo da sua responsabilidade
por todas as prestag6es relativas ao tempo em que foi membro da associag5o.

CAP1TULO IIt

(DOS ORGAOS E T|TULARES)

sEceAo I

Disposig6es gerais

Artigo 15.e

(6rgios da Associag6o)

1 - S5o 6rg5os da associagSo a Assembleia-geral, a Direcado e o Conselho Fiscal,
ambos constituidos por um n0mero impar de titulares, dos quais um 6 presidente.

2 - A Direca5o e o Conselho Fiscal n5o podem ser constituidos maioritariamente por
trabalhadores da AssociagEo.

3 o cargo de Presidente do Conselho Fiscal n5o pode ser exercido por
trabalhadores da AssociagHo.

Artigo 16.e

(Condig6es de exercicio dos cargos)

1- O exercicio de qualquer cargo nos corpos gerentes 6 gratuito, mas pode justificar
o pagamento de despesas dele derivadas.
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Artigo t7.e

(Mandato dos titulares dos 6rg5os)

1- A duragSo dos mandatos dos 6rg5os sociais 6 de quatro anos, devendo proceder-
se i sua eleigdo no m6s de Dezembro do riltimo ano de cada quadri6nio.

2 - Os titulares dos 6rg5os mant6m-se em fungdes at6 i posse dos novos titulares.

3 - O exercfcio do mandato dos titulares dos 6rg5os s6 pode ter inicio ap6s a
respectiva tomada de posse, sem prejuizo do disposto do nrimero cinco.

4 - A Posse 6 dada pelo Presidente cessante da mesa da Assembleia-geral e deve ter
lugar at6 ao trigdsimo dia posterior ao da eleigSo.

5 - Caso o presidente cessante da mesa da Assembleia Geral n5o confira a posse ate
ao trig6simo dia posterior ao da eleig5o, os titulares eleitos pela Assembleia Geral
entram em exerclcio independentemente da posse, salvo se a deliberagSo da eleigSo
tiver sido suspensa por procedimento cautelar.

6 - Quando a eleigSo tenha sido efectuada extraordinariamente fora do m6s de
Dezembro, a posse terd lugar dentro do prazo estabelecido no n0mero quatro, mas
neste caso e para os efeitos do n(mero um, o mandato considera-se iniciado no
primeiro m6s em que se realizou a eleigSo.

Artigo 18.e

(Vacatura de lugares)

1 - Em caso de vacatura da maioria dos membros de cada 6195o social, depois de
esgotados os respectivos suplentes, deverSo realizar-se eleigdes parciais para o
preenchimento das vagas, no prazo mdximo de um m6s e a posse terd lugar nos
trinta dias seguintes is eleig6es.

2 - O termo do mandato dos membros eleitos nas condig6es do n(mero anterior
coincidirS com o dos inicialmente eleitos.
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(Condig6es para o exercicio dos cargos)

1 - O Presidente da AssociagSo ou cargo equiparado s6 pode ser eleito para tr6s
ma ndatos consecutivos.

2- A inobservdncia do disposto no presente artigo determina a nulidade da eleigdo.

3 - NHo 6 permitido aos membros dos corpos sociais o desempenho simult6neo de
mais de um cargo na AssociagSo.

Artigo 20.e

(Funcionamento dos 6rg5os em geral)

1 - Os 6rg5os sociais s5o convocados pelos respectivos presidentes, por iniciativa
destes, ou a pedido da maioria dos titulares dos 6rg5os, e s6 podem deliberar com a
presenga da maioria dos titulares.

2 - As deliberag6es s5o tomadas por maioria dos votos dos titulares presentes, tendo
o presidente, al6m do seu voto, direito a voto de qualidade em caso de empate.

3 - As votag6es respeitantes is eleig6es dos 6rg5os sociais ou assuntos de incidencia
pessoal dos seus membros serSo feitas obrigatoriamente por escrutinio secreto.

4 - S5o sempre lavradas atas das reunides de qualquer 6195o da Associagdo, que sdo
obrigatoriamente assinadas por todos os membros presentes, ou quando respeitem a
reuni6es da Assembleia-geral, pelos membros da respectiva mesa.

Artigo 21.e

(Responsabilidade dos titulares dos 6rg5os)

1 - As responsabilidades dos titulares dos
sessenta e quatro e cento e sessenta e

6rg5os s5o definidas nos artigos cento e
cinco do C6digo Civil, sem prejuizo das

definidas nos estatutos.

2 - Al6m das previstas na
responsabilidade se:

lei geral, os titulares dos 6rgdos ficam exonerados de

a) Ndo tiverem tomado parte na respectiva resolugSo e reprovarem com declaragdo
na acta da sess5o imediata em que se encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolugSo e o fizerem consignar na ata respectiva.
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(Elegibilidade)

1 - S5o elegiveis para os 6rg5os sociais da AssociagSo, os associados QU€,
cumulativamente:

a) Estejam no pleno gozo dos seus direitos associativos

b) Sejam maiores;

c)Tenham, pelo menos, um ano de vida associativa.

2- A inobservdncia do disposto do n0mero anterior determina a nulidade da eleigSo
do candidato em causa.

Artigo 22.e - A

(N5o elegibilidade)

1 - Os titulares dos 6rg5os ndo podem ser reeleitos ou novamente designados se

tiverem sido condenados em processo judicial por sentenga transitada em julgado,
em Portugal ou no estrangeiro, por crime doloso contra o patrim6nio, usura,
insolv6ncia dolosa ou negligente, apropriag6o ilegitima de bens do sector p(blico ou
n5o lucrativo, falsificagSo, corrupgSo e branqueamento de capitais, salvo se

entretanto tiver ocorrido a extingSo da pena.

2 - Esta incapacidade verifica-se quanto i reeleigSo ou nova designagSo para os
6rg5os da Associag5o.

Artigo 22.e -B

(lmpedimentos)

1 - Os titulares dos 6rg5os n5o podem votar em assuntos que directamente lhes
digam respeito, ou nos quais sejam interessados os respectivos c6njuges ou pessoa

com quem vivam em condig6es andlogas is dos c6njuges, ascendentes, descendentes
ou qualquer parente ou afim em linha reta ou no 2.e grau da linha colateral.

2 - Os titulares dos 6rg5os n5o podem contratar directa ou indirectamente com a
AssociagSo, salvo se do contrato resultar manifesto beneficio para a AssociagSo.

3 - Os titulares dos 6rg5os n5o podem exercer actividade conflituante com a

actividade da AssociagSo onde est5o inseridos, nem integrar os corpos sociais de
entidades conflituantes com os da AssociagSo, ou de participadas desta.

4 - Para efeitos do disposto no n(mero anterior, considera-se que existe uma
situa 95o conflituante :

a) Se tiver interesse num determinado resultado ilegitimo, num servigo ou numa
transacASo efectuada;
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b) Se obtiver uma vantagem financeira ou beneficio de outra natureza que o
favorega.

5 - Os fundamentos das deliberagdes sobre os contratos referidos no nrjmero dois
deverSo constar das actas das reunides do 6195o directivo.

Artigo 23.e

(Deliberag6es Nulas)

1- S5o nulas as deliberag6es:

a) Tomadas por um 6195o n5o convocado, salvo se todos os seus titulares tiverem
estado presentes ou tiverem posteriormente dado, por escrito o seu assentamento i
deliberagSo;

b) Cujo contefdo contrarie as normas legais imperativas;

c) Que n5o estejam integradas e totalmente reproduzidas na respectiva acta.

2 - Para efeitos do disposto na alfnea a) do n(mero anterior, n5o se considera
convocado o 6195o quando o aviso convocat6rio seja assinado por quem n5o tenha
essa compet6ncia ou quando dele n5o constem o dia, hora e local da reunido, ou
quando re(nam em dia, hora ou local diverso constante do aviso.

sEceAo il

Assembleia-geral

Artigo 24.e

(Mesa da Assembleia-geral)

1 - A Assembleia-geral 6 constituida por todos os s6cios com, pelo menos um ano de
vida associativa, que tenham as suas quotas em dia e n5o se encontrem suspensos.

2 - Os trabalhos da Assembleia-geral s5o dirigidos por uma mesa, constitufda pelo
menos, por tr6s membros, um dos quais 6 o Presidente, um primeiro Secret6rio e um
Segundo secretdrio.

2 - Nenhum titular dos 6rg5os da DirecgSo ou Conselho Fiscal pode ser membro da
Assembleia-geral.

3 - Na falta ou impedimento de qualquer membro da mesa da Assembleia-geral,
compete a esta eleger os respectivos substitutos de entre os associados presentes, os
quais cessa fung6es no termo da reunido.
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(Votag6es)

1- O direito a voto efectiva-se mediante a atribuig6o de um voto a cada Associado,

2 - Gozam de capacidade eleitoral activa os associados com, pelo menos um ano de
vida associativa.

3 - Os associados podem fazer-se representar por outros s6cios nas reuni6es da
Assembleia Geral em caso de comprovada impossibilidade de compar6ncia i reuniSo,
mediante carta dirigida ao Presidente da Mesa, com a assinatura notarialmente
reconhecida, mas cada s6cio n5o poderS representar mais de um associado.

4 - E admitido o voto por correspondEncia, sob condigSo de o seu sentido ser
expressamente indicado em relagSo ao ponto ou pontos da ordem de trabalhos e a
assinatura se encontrar reconhecida notarialmente.

Artigo 25.e

(Compet€ncias da Assembleia Geral)

1 - Compete i mesa da Assembleia-geral, orientar e disciplinar os trabalhos da
Assembleia, representa-la e designadamente:

a) Decidir sobre protestos e reclamag6es respeitantes aos actos eleitorais, sem
prejuizo de recurso nos termos legais;

b) Conferir posse aos membros do corpos sociais eleitos,

2 Compete ) Assembleia-geral deliberar sobre todas as mat6rias n5o
compreendidas nas atribuig6es legais ou estatutdrias dos outros 6rg5os e
necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais de actuagSo da AssociagSo;

b) Eleger e destituir por votagSo secreta, os membros da respectiva mesa e a

totalidade ou maioria dos membros dos 6rg5os executivos e de fiscalizag6o;

c)Apreciar e votar anualmente o orgamento e o programa de acgSo para o exercicio
seguinte, bem como o relat6rio e contas de gerEncia;

d) Deliberar sobre a aquisigSo onerosa e a alienag5o de bens im6veis e de outros
bens patrimoniais de rendimento ou de valor hist6rico ou artlstico;

e) Deliberar sobre a alteragSo dos estatutos e sobre a exting5o, cis5o ou fusSo da
AssociagSo;

f) Autorizar a AssociagSo a demandar os membros dos 6rg5os sociais por factos
praticados no exercicio das suas fung6es;

g) Aprovar a adesSo a uni6es, federag6es ou confederag6es.
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(Sess6es da Assembleia Geral)

1 - A Assembleia-geral rerine em sess6es ordindrias e extraordindrias.

2 - A Assem bleia-gera I reu ni rd ord ina ria mente:

a) No final de cada mandato, at6 final do mds de Dezembro, para a eleigdo dos
titulares dos 6195os sociais;

b) At6 31 de Margo de cada ano, para aprovagSo do relat6rio e contas de exercicio do
ano anterior, bem como do parecer do conselho Fiscal.

c) At6 30 de Novembro de cada ano, para apreciagSo e votagao do programa de
acaSo e do orgamento para o ano seguinte e do parecer conselho Fiscal.

3 - A Assembleia Geral reunirS em sessSo extraordindria quando convocada pelo
Presidente da Mesa da Assembteia Geral, por iniciativa deste, a pedido da Direca5o
ou do Conselho Fiscal ou a requerimento de pelo menos dez por cento dos
associados no pleno gozo dos seus direitos.

4 - A reuniSo deve realizar-se no prazo m6ximo de trinta dias a contar da recepg5o
do pedido ou requerimento.

Artigo 28.e

(Convocagso da Assembleia Geral)

1 - A assembleia geral 6 convocada com L5 dias de antecedencia pelo presidente da
mesa ou substituto.

2 - A convocat6ria 6 afixada na sede da associagSo ou remetida, pessoalmente, a cada
associado atrav6s de correio eletr6nico, ou por meio de aviso postal, ou atrav6s de
anuncio publicado em dois jornais da drea da sede da Associagdo.

3 - Da convocat6ria, constard obrigatoriamente o dia, a hora, o local e a ordem de
trabalhos da reuniSo.

4 - lndependentemente da convocat6ria, 6 obrigat6rio ser dada publicidade a
realizagSo da assembleia-geral nas edig6es da associagSo, no sitio institucional e em
aviso afixado em locais de acesso p0blico, nas instalag6es e estabelecimentos da
associagSo.

5 - Os documentos referentes aos diversos pontos da ordem de trabalhos devem
estar disponfveis na sede e no sltio institucional da associagdo, logo que a
convocat6ria seja expedida, para os associados.
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(Funcionamento da Assembleia Geral)

1 - A Assembleia-geral re(ne 6 hora marcada na convocat6ria, se estiver presente
mais de metade dos associados com direito a voto, ou trinta minutos depois, com
qualquer n0mero de associados.

2 - A Assembleia-geral Extraordindria que seja convocada a requerimento dos
associados s6 pode reunir se estiverem presentes tr6s quartos dos requerentes.

Artigo 30.e

(Deliberag6es da Assembleia Geral)

1 - Salvo o disposto no artigo 23.e, s5o anul5veis todas as deliberag6es tomadas
sobre mat6rias que n5o constem da ordem de trabalhos fixada na convocat6ria, salvo
se estiverem presentes ou devidamente representados todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos e todos concordarem com o aditamento.

2 - As deliberagdes da Assembleia-geral s5o tomadas por maioria simples dos votos,
n5o se contando as abstengdes.

3 - E exigida maioria qualificada de, pelo menos, dois tergos dos votos expressos na

aprovagSo das mat6rias constantes das alineas e), f) e g) do artigo vinte e seis,
exceptuando-se a obrigagSo de alteragSo dos estatutos decorrentes da pr6pria lei.

4 - No caso da alinea e) do nf mero um do artigo vinte e seis, a dissolug6o n5o t6m
lugar se, pelo menos, um n0mero de associados igual ao dobro dos membros dos
corpos sociais se declarar disposto a assegurar a permandncia da AssociagSo,
qualquer que seja o n(mero de votos contra.

Artigo 31.e

(Direito de ac96o)

1 - O exerclcio em nome da Associag5o do direito de acgSo civil ou penal contra
membros dos corpos sociais deve ser aprovado em Assembleia-geral.

2- A AssociagSo 6 representada na ac95o pela DirecgSo ou pelos seus associados que
para esse efeito forem eleitos pela Assembleia-geral.

3 - A deliberagSo da Assembleia Geral sobre o exercicio do direito de acgSo civil ou
penal contra os membros dos corpos sociais pode ser tomada na sessSo convocada
para apreciagSo do balango, relat6rio e contas do exercicio, mesmo que a respectiva
proposta n5o conste da ordem de trabalhos.

Centro Social e Cultural de Verdelhos :: Estatutos Aprovados em
Assembleia Geral de S6cios em reuniEo de 22lL!12O15 e aperfeigoados

em Assembleia Geral de2TlLl/2}tG
- L2-



A' ,p,,haArtigo 32.e

(ConvocagSo da Assembleia Geral pelo Tribunal)

1 - Qualquer Associado e, bem assim, o minist6rio priblico podem requerer ao
tribunal competente a convocagSo da Assembleia-geral nos seguintes casos:

a) Quando os corpos sociais estejam a funcionar sem o n(mero completo dos seus
membros, ou n5o se encontrem regularmente constituidos, ou ainda quando tenha
sido excedida a duragSo do mandato.

b) Quando, por alguma forma, esteja a ser impedida a convocag5o da Assembleia nos
termos legais ou se impega ou seu funcionamento, com grave risco ou ofensa dos
interesses da AssociagSo, dos associados ou do Estado.

2 - Para efeitos do nrimero anterior, a entidade tutelar deve comunicar ao minist6rio
ptiblico as situag6es de irregularidade de que tenha conhecimento.

3 - O tribunal designa, se necess5rio, o presidente e os secretdrios da mesa que dirige
a Assembleia convocada judicialmente.

Artigo 33.e

(ComissSo provis6ria de gest6o)

1- Se a Assembleia Geral convocada para eleigdes nos termos do artigo anterior as
nao realizar na data ou no prazo que lhe tenham sido marcados, 6 possivel recorrer a
Tribunal Arbitral, o qual nomeia uma comiss5o provis6ria de gest5o com a
competoncia dos titulares dos 6rg5os de administragdo estatutdrios.

2- A comissSo deve ser constituida de preferGncia por associados e o seu mandato
tem a duragSo de um ano, prorrogdvet judicialmente at6 tr6s, se tal for indispensdvel
para normalizar a gestSo.

sEccAo ltr

DirecASo

Artigo 34.e

(ConstituigSo)

1 - A direca5o da AssociagSo 6 constituida por cinco membros, dos quais um
Presidente, um vice-Presidente, um secretdrio, um Tesoureiro e um Vogat.

2 - Haverd simultaneamente igual nrimero de suplentes, que se tornar5o efectivos i
medida que se derem vagas e pela ordem em que tiverem sido eleitos.
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3 - No caso de vacatura do cargo de Presidente, serd o mesmo preenchido pelo Vice-
Presidente.

Artigo 35.e

(Compet6ncias da DirecaSo)

1 - Compete ) DirecgSo gerir a AssociagSo e representS-la, incumbindo-lhe,
designadamente:

a) Garantir a efectivagSo dos direitos dos benefici6rios;

b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do 6195o de fiscalizagSo o relat6rio e
contas de ger6ncia, bem como o orgamento e programa de acaSo para o ano
seguinte;

c) Assegurar a organizagdo e o funcionamento dos servigos e equipamentos,
nomeadamente elaborando os regulamentos internos que se mostrem adequados e
promovendo a organizagSo e elaboragSo da contabilidade nos termos da lei.

d) Organizar o quadro de pessoal e contratar e gerir o pessoal da instituigSo;

e) Representar a instituigSo em juizo ou fora dele;

f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das deliberagdes dos 6rg5os da
instituigSo

2 - Em caso de impedimento, as fungdes de representagSo podem ser atribuidas pela
DirecgSo ao Conselho Fiscal;

3 - A pr5tica de certos actos ou de certas categorias de actos, a definir pela DirecaSo
podem ser delegadas a qualquer membro da DirecaSo, em profissionais qualificados
ao servigo da AssociagSo ou mandatSrios.

Artigo 36.e

(Compet€ncias do Presidente)

Compete ao presidente da Direcg5o:

a) Superintender na administragSo da AssociagSo, orientando e fiscalizando os
respectivos servigos;

b) Convocar e presidir is reuni6es de DirecgSo, dirigindo os respectivos trabalhos;

c) Representar a AssociagSo em Juizo ou fora dele;

d) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerramento e rubricar o livro de actas
da DirecgSo;

e) Despachar os assuntos normais de expediente e outros que caregam de resolugSo
urgente, sujeitando estes 0ltimos i confirmagSo da DirecASo na primeira reuniSo
seguinte.
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Artigo 37.e

(Compet6ncias dos restantes membros)

1 - Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presidente, no exerclcio das suas
fung6es e substitui-lo nas suas aus6ncias e impedimentos.

2 - Compete ao secretdrio:

a) Lavar as actas das reunides da DirecaSo, na falta de trabalhador nomeado para o
efeito;

b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuni6es da Direcaao, organizando os
processos dos assuntos a serem tratados;

c) Superintender os servigos de Secretaria.

2 - Compete ao Tesoureiro:

a) Receber e guardar os valores da Associagdo;

b) Promover a escriturag5o de todos os livros de receita e despesa;

c) Assinar as autorizag6es de pagamento e as guias de receita conjuntamente com o
presidente;

d) Apresentar mensalmente a Direc96o o balancete em que se descriminardo as
receitas e despesas do m6s anterior;

e) Superintender os servigos de contabilidade e tesouraria.

3 - Compete Vogal coadjuvar os restantes membros da Direcado nas respectivas
atribuig6es e exercer as fung6es que a Direca5o lhe atribuir.

Artigo 38.e

(Periodicidade das reuni6es)

1 - A direcgSo deverd reunir com periodicidade
julgar conveniente, por convocagdo do presidente,
tendo o Presidente voto de qualidade.

Artigo 39.e

(Forma de obrigar a Associag5o)

1- Para obrigar a AssociagSo, s5o necessdrias e bastantes as assinaturas conjuntas de
quaisquer tr€s membros da Direc9So, ou as assinaturas conjuntas do presidente e do
Tesoureiro.

2 - Nas operag6es financeiras s5o obrigat6rias as assinaturas conjuntas do presidente
e do Tesoureiro.

minima mensal e, sempre que o
n5o podendo reunir em minoria e
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Direc95o.

secgAo rv

Conselho Fiscal

Artigo 40.e

(ComposigSo)

1- O Conselho Fiscal 6 composto por tr6s elementos, dos quais um Presidente e dois
Vogais.

2 - Haverd simultaneamente igual n(mero de suplentes, que se tornarSo efectivos )
medida que se derem vagas e pela ordem em que tiverem sido eleitos.

3 - No Caso de vacatura do cargo de Presidente, ser6 o mesmo preenchido pelo
primeiro vogal e este por um suplente.

4 - O Conselho Fiscal n5o pode funcionar em minoria, tendo o seu Presidente voto de
qualidade.

Artigo 41.e

(Compet€ncia)

1 - Compete ao Conselho Fiscal o controlo e fiscalizagSo da AssociagSo, podendo,
nesse 6mbito, efectuar aos restantes 6rg5os as recomendag6es que entenda
adequadas com vista ao cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos,
designadamente:

a) Fiscalizar a Direcg5o da AssociagSo podendo, para o efeito, consultar a

documentagSo necessSria.

b) Dar parecer sobre o relat6rio e contas do exercicio, bem como sobre o programa
de acgSo e orgamento para o ano seguinte.

c) Dar parecer sobre quaisquer outros assuntos que os outros 6rg5os submetam i sua

apreciagSo.

d) Verificar o cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos.

2 - Os membros do Conselho Fiscal podem assistir is reuni6es da DirecgSo, quando
para talforem convocados pelo Presidente da DirecASo.
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3 - O Conselho Fiscal pode solicitar A DiregSo elementos que considere necessdrios
ao cumprimento das suas atribuig6es, bem como propor reuni6es extraordindrias
para discussSo, com aquele orgdo, de assuntos cuja import6ncia o justifique.

Artigo 42.e

(Periodicidade das reuni6es)

O Conselho Fiscal reunird sempre que julgar conveniente por convocagio do
Presidente e, obrigatoriamente, pelo menos uma vez em cada semestre.

sEccAo v
Disposigdes Diversas

Artigo 43.e

(Patrim6nio)

1- O Patrim6nio da Associag5o 6 constituldo por:

a) Bens m6veis;

b) Bens im6veis;

c) Receitas ordindrias e extraordin6rias.

2 - Os bens im6veis s6 podem ser alienados ou permutados por deliberag5o da
Assembleia-geral, sob proposta fundamentada da Direcg5o, depois de ouvido o
Conselho Fiscal.

3 - A empreitada de obras de construgSo ou grande reparagao, devem observar o
estabelecido no C6digo dos Contratos Ptiblicos, com excepgSo das obras realizadas
por administrag5o directa at6 ao montante mdximo de vinte e cinco mil euros.

Artigo zA.e

(Receitas)

1- S5o receitas ordindrias da Associagdo:

a) O Produto das J6ias e quotas dos associados;

b) Comparticipagdes dos utentes e seus familiares;

c) O rendimento de bens pr6prios;

d) As doag6es, legados ou herangas e respectivos rendimentos;

d) Os juros e rendimentos de valores;
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4 ffin'lr^e) Os subsidios do estado ou de organismos oficiais;

f) Os donativos e produtos de festas e subscrig6es;

g) O produto da utilizag6o das instalag6es da Associagdo e de outras actividades;

h) Outras receitas.

Artigo 45.e

(Encargos)

L - Os encargos da AssociagSo s5o divididos em despesas ordindrias e

extraordin6rias, devidamente inscritas no seu orgamento.

2 - A contabilidade da AssociagSo ser5 dirigida pelo Plano Oficial de Contabilidade
(POC) das instituig6es Particulares de Solidariedade.

Artigo 46.e

(Contas do exercicio)

1 - As contas do exercicio da Associag5o obedecem ao Regime da Normalizag5o
Contabilistica para as entidades do sector n5o lucrativo.

2 - As contas do exerclcio s5o publicitadas obrigatoriamente no sitio institucional
electr6nico da instituigSo at6 31 de Maio do ano seguinte a que dizem respeito.

Artigo 47.e

(Exting5o da AssociagSo)

1 - No caso de extingSo da Associag6o, competird i Assembleia-geral ou pela

entidade que decretou a extingSo deliberar o destino dos seus bens, nos termos da
legislagSo em vigor, bem como a eleig5o de uma comissSo liquidatdria com pelo
menos cinco elementos.

2 - Os poderes da comiss5o liquidatdria ficam limitados ) prdtica dos actos
meramente conservat6rios e necessdrios quer i liquidagSo do patrim6nio social, quer
i ultimagSo dos neg6cios pendentes.

3 - Pelos actos restantes e pelos danos que deles advenham 5 AssociagSo respondem
solidariamente os titulares dos 6rg5os que os praticarem.

4 - Pelas obrigag6es que os titulares dos 6rg5os contrairem a AssociagSo s6 responde
perante terceiros se estes estiverem de boa-f6 e i extingSo da Associag5o n5o tiver
sido dada a devida publicidade.
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Artigo 48.e

(Casos omissos)

1 - os casos omissos serSo resolvidos pera Assembleia-geral,
legislagSo em vigor.

2 - os presentes estatutos entrardo em vigor no dia seguinte i
Assembleia-geral.

Verdelhos ,27 de Novembro de 2016

O Presidente da Mesa de Assembleia Geral

--<-1

O 1e Secretdrio

O 2e Secretdrio

de acordo com

sua aprovagSo em

&/rc(
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