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PREÂMBULO 

A Associação Desportiva, Recreativa, Cultural e Social do Sotavento, RODACTIVA, com 

vista à prossecução dos seus fins e com o intuito de regulamentar a sua atividade interna, 

dinamizando e responsabilizando os investidos nos Órgãos Sociais, assim como os restantes 

sócios agregados a esta Associação, promoveu a elaboração de um Regulamento Geral Interno, 

no qual reger-se-á. 
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CAPÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO 

ARTIGO 1.º 
CONSTITUIÇÃO, DENOMINAÇÃO E DURAÇÃO 

1. A RODACTIVA – Associação Desportiva, Recreativa, Cultural e Social do Sotavento, adiante 

designada por RODACTIVA, é uma associação sem fins lucrativos, que se rege pelos seus 

Estatutos e pelo presente Regulamento Geral Interno. 

2. A associação desenvolve a sua atividade sem qualquer orientação do Estado, confissões 

religiosas, raças ou partidos políticos. 

3. A Associação constitui-se por tempo indeterminado. 

ARTIGO 2.º 
SEDE 

1. A Associação tem a sua sede, Estrada Nacional 1132-1 - Rio Seco, Edifício da Antiga Escola 

Primária, freguesia e concelho de Castro Marim. 

2. A sede poderá ser transferida, por deliberação da Assembleia Geral, para qualquer outra 

localização no País. 

ARTIGO 3.º 
OBJETO 

A Associação tem por fim: 

a) Contribuir para o desenvolvimento, dinamização e incentivo da prática desportiva e de 

lazer na região; 

b) A promoção cultural, desportiva, recreativa e social dos seus associados; 

c) Promover a cooperação entre entidades públicas e privadas, com vista a impulsionar o 

desporto e atividades de lazer no seio do concelho sede e dos demais limítrofes; 

d) Proteger, defender, promover e divulgar o património cultural, artístico, paisagístico e 

ambiental, na zona do Baixo Guadiana; 

e) Representar os interesses dos associados nos diversos fóruns em que a matéria seja 

discutida ou analisada; 

f) Realizar e participar em todas as ações e atividades que se mostrem adequadas à 

concretização da finalidade da Associação. 
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ARTIGO 4.º 
ASSOCIAÇÃO E FILIAÇÃO 

O Clube pode, por deliberação da Assembleia-geral, mediante proposta da Direção, 

associar-se ou filiar-se em organismos nacionais ou internacionais que prossigam fins 

similares ou complementares aos da Associação. 
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CAPÍTULO II 
DOS SÓCIOS 

ARTIGO 5.º 
SÓCIOS 

Com base no artigo 8.º dos Estatutos, podem ser sócios, todos os indivíduos maiores de 

dezasseis anos que se proponham apoiar a concretização dos objetivos da Associação, e que a 

lei permita, que nele se inscrevam e aceitem os seus Estatutos e o Regulamento Geral Interno. 

ARTIGO 6.º 
CATEGORIAS 

1. Os sócios podem ter as seguintes categorias: 

a) “Sócio fundador”: os que participaram na fundação da Associação; 

b) “Sócio efetivo”: são os que aderirem à Associação em data posterior à fundação; 

c) “Sócio júnior”: filho de sócio fundador ou efetivo, com idade inferior a dezasseis anos; 

d) “Sócio honorário”: são aqueles que se distinguirem em atos de considerada 

benemerência em benefício da Associação e de acordo com os objetivos da mesma. 

2. Todos os praticantes que queiram fazer parte da Associação terão que estar inscritos 

como sócios. 

ARTIGO 7.º 
PROCESSO DE ADMISSÃO 

1. A candidatura a “sócio efetivo” deverá revestir a forma de pedido escrito, em impresso 

próprio fornecido pela Associação, subscrito pelo candidato ou seu representante legal e 

dirigido ao Presidente da Direção. 

2. As propostas de admissão preenchidas devem ser acompanhadas de uma fotografia do 

candidato e o pagamento da joia e da quota. 

3. Com base em proposta fundamentada, a Direção deliberará a aceitação ou a recusa da 

candidatura. 

4. A deliberação da Direção sobre a candidatura é sempre comunicada, por correio 

eletrónico, ao interessado, se favorável acompanhada de cópia do Regulamento Geral 

Interno da Associação, se desfavorável acompanhada da respetiva fundamentação. 

5. Da decisão de recusa de candidatura cabe recurso para a Assembleia Geral. A decisão da 

Assembleia Geral é definitiva. 
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6. A categoria de “sócio honorário” é atribuída por deliberação da Assembleia Geral, sob 

proposta da Direção ou pelo menos de dez sócios, a pessoas singulares ou coletivas, que 

justifiquem tal distinção por ações ou serviços de extrema relevância prestados em prol 

da Associação. 

7. Os “sócios honorários” receberão um diploma comprovativo do título recebido. 

ARTIGO 8.º 
AQUISIÇÃO DE QUALIDADE 

1. A qualidade de sócio é adquirida após a deliberação favorável da Direção. 

2. A deliberação desfavorável da Direção, obrigará à devolução integral dos quantitativos 

recebidos como pagamento de joia e quotas. 

ARTIGO 9.º 
DIREITOS DOS SÓCIOS 

1. Para além daqueles que resultam da lei, são direitos dos sócios, nomeadamente, os 

seguintes: 

a) Participar nas Assembleias Gerais; 

b) Votar nas Assembleias Gerais, após completar 1 ano como sócio e que tenham pago a 

quota do período anterior à realização das mesmas; 

c) Possuir cartão de identificação próprio e usar o emblema da Associação; 

d) Eleger os Órgãos Sociais; 

e)  Ser eleito para os Órgãos Sociais, após completar 2 anos como sócio 

f) Usufruir, nos termos e condições a definir pela Direção, das instalações, dos serviços e 

dos demais benefícios que a Associação possa proporcionar ou que venham a ser 

reconhecidos por deliberação dos Órgãos Sociais; 

g) Requerer, nos termos deste Regulamento Geral Interno, a convocação da Assembleia 

Geral; 

h) Participar regularmente e ser informado sobre as atividades desenvolvidas e 

funcionamento da Associação; 

i) Examinar os livros, contas e demais documentos relativos à atividade da Associação, 

mediante requerimento à Direção, e no período de tempo estipulado para o efeito e 

que precede a Assembleia Geral convocada para aprovar o relatório de contas da 

Direção; 
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j) Solicitar a sua demissão da Associação ou do cargo para que tenha sido eleito ou 

solicitar a exoneração de membro dos Órgãos Sociais; 

k) Propor a nomeação de “sócio honorário”, nos termos do artigo 7.º; 

l) Propor à Direção as providências e opiniões que julgar convenientes aos interesses da 

Associação; 

m) Recorrer de deliberações tomadas por quaisquer dos Órgãos Sociais eleitos, através da 

Assembleia Geral; 

n) Acompanhar e ser informado sobre o desenvolvimento e o resultado de todas as ações 

judiciais e extrajudiciais em que a Associação intervenha, na defesa de interesses 

comuns dos seus associados. 

2. Aos “sócios honorários” é reconhecido apenas o direito das alíneas a), sem direito a voto, 

f), h), j), apenas na parte da sua demissão e l), todas do número anterior. 

3. Aos “sócios honorários” é dado o direito facultativo de pagamento da quota e joia, desde 

que anteriormente a esta designação não tenham sido “sócios efetivos” da Associação. 

ARTIGO 10.º 
DEVERES DOS SÓCIOS 

1. Para além do constante na lei em geral, são considerados deveres dos sócios: 

a) Observar, cumprir e fazer cumprir com o disposto nos Estatutos, no Regulamento Geral 

Interno em vigor e as demais normas aplicáveis à Associação; 

b) Acatar as deliberações dos Órgãos Sociais mesmo que delas discorde, reservando-se o 

direito de recorrer; 

c) Participar em todos os atos da Associação, designadamente nas Assembleias Gerais; 

d) Participar e colaborar diligentemente nos grupos de trabalho, para os quais seja 

solicitado pela Assembleia Geral ou Direção; 

e) Cooperar, duma maneira geral, por todos os meios ao seu alcance, no progresso 

material e moral da Associação; 

f) Aceitar o exercício dos cargos para que tenha sido eleito ou designado e desempenhá-

lo com o maior escrúpulo, correção, zelo e diligência, salvo motivo justificado por 

reconhecido impedimento ou por pedido de escusa; 

g) Promover e zelar pelo desenvolvimento e defesa do bom nome e do prestígio da 

Associação; 

h) Defender e conservar o património da Associação; 
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i) Abster-se de condutas contrárias aos fins da Associação; 

j) Não assumir publicamente posições pessoais em nome da Associação; 

k) Pagar, atempadamente, a joia de inscrição, as quotas anuais e demais contribuições 

obrigatórias deliberadas em Assembleia Geral; 

l) Pagar as indemnizações devidas pelos prejuízos causados nos bens patrimoniais da 

Associação. 

2. Os “sócios honorários” e os “sócios júnior” apenas encontram-se vinculados ao 

cumprimento dos deveres estabelecidos nas alíneas a), b), e), g), h), i), j) e l) do número 

anterior. 

ARTIGO 11.º 
PERDA DE QUALIDADE 

1. São causas da perda de qualidade de sócios: 

a) A solicitação, voluntária e por escrito, através de formulário fornecido pela Associação, 

ou através de carta registada com aviso de receção dirigida ao Presidente da Direção, 

com a antecedência mínima de trinta dias sobre a data em que a mesma deverá 

produzir efeitos; 

b) A perda dos requisitos exigidos para a admissão; 

c) A aplicação da pena de exclusão nos termos do artigo 13.º; 

d) O atraso no pagamento das quotas, contribuições ou outras despesas, devidas nos 

termos do artigo 10.º, por período superior a seis meses, e não proceda ao 

cumprimento da obrigação no prazo de trinta dias após a receção da notificação por 

carta registada com aviso de receção, dirigida pela Direção, da qual constará o valor em 

dívida e a cominação no caso do não cumprimento dentro daquele prazo. 

2. No caso da alínea a) do número anterior, a exoneração dos “sócios honorários”, apenas se 

tornará efetiva após reunião da Assembleia Geral, imediatamente a seguir à receção da 

solicitação. 

3. No caso da alínea c), a exclusão compete à Assembleia Geral, sob proposta da Direção. 

4. No caso da alínea d), a exclusão compete à Direção, que poderá igualmente decidir a 

readmissão depois de liquidado o débito. 

5. O sócio que haja perdido esta qualidade não tem direito algum ao património da 

Associação ou à reposição das importâncias com que para ela haja contribuído, nem pode 
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fazer uso de qualquer insígnia, logótipo, formulário ou impresso da Associação, sem 

prejuízo da sua responsabilidade por todas as prestações relativas ao tempo em que foi 

membro da Associação. 
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CAPÍTULO III 
DO REGIME DISCIPLINAR 

ARTIGO 12.º 
DISCIPLINA 

Constitui infração disciplinar: 

a) O não cumprimento de qualquer dos deveres referidos no artigo 10.º; 

b) Qualquer violação intencional dos Estatutos e Regulamentos da Associação, quando 

resulte dolo ou negligência grave; 

c) A prática de atos em detrimento do desenvolvimento da Associação, que lhe causem 

prejuízos ou prejudiquem o seu bom nome e reputação. 

ARTIGO 13.º 
SANÇÕES 

1. As sanções aplicáveis nos termos do artigo anterior são as seguintes: 

a) Advertência verbal; 

b) Repreensão registada; 

c) Suspensão de direitos até um ano; 

d) Exclusão. 

2. A sanção deverá ser proporcional à gravidade da infração. 

3. Podem ser suspensos do exercício dos direitos sociais, por deliberação da Assembleia 

Geral, mediante proposta fundamentada da Direção e por período não superior a seis 

meses, os sócios que não cumpram os seus deveres sociais e/ou as deliberações dos 

Órgãos Sociais quando, depois de interpelados por escrito pela Direção, continuem em 

incumprimento. 

ARTIGO 14.º 
COMPETÊNCIAS 

1. Compete à Direção instaurar, elaborar e conduzir os processos disciplinares. 

2. A aplicação das sanções previstas nas alíneas a) e b) do artigo anterior é da competência 

da Direção. 

3. A aplicação das sanções previstas nas alíneas restantes compete à Assembleia Geral, na 

sequência de proposta fundamentada da Direção. 
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ARTIGO 15.º 
PROCESSOS 

1. Antes da aplicação de qualquer sanção, o sócio visado deverá ser, pormenorizadamente e 

por escrito, informado dos fatos que lhe são imputados, por forma a poder apresentar por 

escrito a sua defesa no prazo que a Direção vier a estabelecer. 

2. As sanções aplicadas implicam notificação escrita ao sócio visado. 

3. Das sanções aplicadas pela Direção, cabe recurso escrito para a Assembleia Geral, a 

interpor no prazo de quinze dias contados da data em que as mesmas foram notificadas. 

4. Os recursos serão sempre remetidos à Direção, que lhes dará o destino adequado. 

5. A deliberação de exclusão de sócio será notificada ao visado pelo Presidente da Direção, 

através de carta registada com aviso de receção, no prazo de quinze dias a contar da data 

da realização da Assembleia Geral que a tomou. 

6. O sócio visado não poderá assistir à Assembleia Geral que tomou a deliberação da sua 

exclusão, não podendo, no entanto, de intervir e de fazer uso do direito de voto. 

7. Das decisões da Assembleia Geral não cabe recurso. 

8. Os sócios excluídos ficam obrigados ao pagamento das quotas vencidas. 
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CAPÍTULO IV 
DOS ORGÃOS SOCIAIS 

ARTIGO 16.º 
ESPECIFICAÇÃO 

São Órgãos Sociais da Associação: 

a) A Assembleia Geral; 

b) A Direção 

c) O Conselho Fiscal. 

ARTIGO 17.º 
DURAÇÃO DOS MANDATOS 

1. O mandato dos Órgãos Sociais é de dois anos, iniciando-se, normalmente, num dos vinte 

dias posteriores à data da eleição. 

2. As substituições de membros dos Órgãos Sociais durante o respetivo mandato serão 

asseguradas por sócio a designar pelo respetivo membro a substituir, mediante 

ratificação da Assembleia Geral, ou pela própria Assembleia Geral. 

3. Um Órgão Social cessará impreterivelmente o seu mandato quando a maioria dos seus 

membros efetivos se demitir. 

ARTIGO 18.º 
REMUNERAÇÃO 

O exercício de qualquer cargo social será assegurado a título gratuito, exceto quando 

de outro modo for deliberado em Assembleia Geral. 

ARTIGO 19.º 
VOTAÇÕES 

1. Com ressalva do disposto no número seguinte, as deliberações são tomadas por maioria 

simples dos votos dos sócios presentes ou representados. 

2. Excetuam-se os casos das deliberações sobre alterações dos Estatutos, as relativas à 

destituição de membros dos Órgãos Sociais e as referentes à exclusão de sócios, que são 

tomadas por setenta e cinco por cento dos votos expressos dos sócios presentes ou 

representados apenas no caso das alterações dos Estatutos; 

3. Todas as deliberações da Assembleia Geral são realizadas de acordo com o seguinte: 

a) Um voto – sócios efetivos; 
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b) Dez votos – sócios fundadores. 

4. Os sócios podem fazer-se representar por outro sócio, bastando para o efeito, simples 

procuração ao Presidente da Assembleia Geral com assinatura reconhecida notarialmente 

ou aceite pela Mesa da Assembleia Geral. 

5. Cada sócio não pode representar mais do que um sócio além do próprio. 

6. As deliberações dos Órgãos Sociais são tomadas por maioria simples, sempre que a Lei, ou 

Estatutos não exijam maioria qualificada. 

SECÇÃO I 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

ARTIGO 20.º 
COMPOSIÇÃO 

1. A Assembleia Geral é o órgão deliberativo máximo da Associação e é constituído por todos 

os sócios no pleno gozo dos seus direitos atribuídos nos Estatutos e Regulamento. 

2. Podem participar na Assembleia Geral, mas sem direito a voto, os sócios honorários da 

Associação. 

ARTIGO 21.º 
COMPETÊNCIAS 

Para além das competências da Assembleia Geral estabelecidas no n.º 2 do Artigo 5.º 

dos Estatutos, compete-lhe ainda: 

a) Eleger os membros da respetiva Mesa, da Direção e do Conselho Fiscal; 

b) Ratificar a substituição de membros dos Órgãos Sociais ou designar um sócio para 

substituir esse membro; 

c) Definir as linhas gerais da atividade da Associação e aprovar o Regulamento Geral 

Interno; 

d) Estabelecer o quantitativo da joia de entrada e do valor anual das quotas a pagar pelos 

sócios; 

e) Apreciar e deliberar o Relatório, Balanço e Contas anuais da Direção, bem como o 

respetivo Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao ano findo; 

f) Apreciar e deliberar o Orçamento e as propostas do Plano de Atividades, submetidas 

pela Direção, relativas ao ano seguinte; 
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g) Apreciar e deliberar as propostas que lhe sejam submetidas pela Direção, pelo 

Conselho Fiscal ou por qualquer dos associados; 

h) Apreciar e deliberar sobre os recursos e/ou exposições apresentadas pelos sócios ou 

pelos Órgãos Sociais, em matéria disciplinar; 

i) Ratificar a criação de Grupos de Trabalho, para estudo e tratamento de temas 

específicos; 

j) Declarar a perda de qualidade de sócio e aplicar as sanções previstas neste 

Regulamento; 

k) Conceder e retirar a categoria de “sócio honorário”; 

l) Ratificar a filiação em qualquer organização de âmbito nacional ou internacional; 

m) Deliberar sobre as competências que ache dever delegar a qualquer dos Órgãos Sociais; 

n) Autorizar e fixar a remuneração dos titulares dos Órgãos Sociais de acordo com o 

estabelecido neste Regulamento; 

o) Conhecer da atuação de qualquer dos Órgãos Sociais ou serviços da Associação; 

p) Conceder autorização para serem disciplinarmente demandados os titulares dos 

Órgãos Sociais; 

q) Destituir, no todo ou em parte, os Órgãos Sociais da Associação ou qualquer dos seus 

titulares; 

r) Deliberar sobre a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis ou participações 

sociais com maioria qualificada superior a setenta e cinco por cento dos votos; 

s) Deliberar sobre a localização da Sede; 

t) Mandatar a Associação para adotar as ações adequadas para a defesa dos sócios; 

u) Receber e divulgar as listas concorrentes aos Órgãos Sociais de acordo com o 

estabelecido no artigo 42.º deste Regulamento; 

v) Deliberar sobre propostas de alteração dos Estatutos e interpretação destes, nos 

termos do artigo 57,º deste Regulamento; 

w) Deliberar sobre quaisquer alterações ao Regulamento Geral Interno, velar pelo seu 

cumprimento, interpretá-lo, revogá-lo e resolver todos os casos nele omisso, de acordo 

com o artigo 58.º deste Regulamento; 

x) Deliberar a extinção e liquidação da Associação, de acordo com o Capítulo VII deste 

Regulamento; 

y) Exercer todas as demais funções que lhe sejam atribuídas pela Lei e pelos Estatutos e 

as que não sejam da competência de outros Órgãos Sociais. 
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ARTIGO 22.º 
CONVOCAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

1. A Assembleia Geral funciona ordinária e extraordinariamente, nos seguintes termos: 

a) A Assembleia funciona ordinariamente duas vezes por ano. A primeira até 31 de março 

para apreciar e votar o Relatório, Balanço e Contas da Direção e o Parecer do Conselho 

Fiscal, relativos ao ano anterior e para fixar a quota anual e a joia de entrada para 

vigorar no ano, e a segunda até 30 de novembro para apreciar e votar o Plano de 

Atividades para o ano seguinte; 

b) A Assembleia funciona extraordinariamente em qualquer data, por convocação do seu 

Presidente, quando este julgue necessário, ou por requerimento da Direção, do 

Conselho Fiscal ou de um terço dos sócios, sempre que tenha presente o disposto no 

artigo 5.º dos Estatutos. 

2. O requerimento a que se refere a alínea b) do número anterior deve designar 

concretamente o objeto da reunião, e conter a respetiva ordem de trabalhos. Quando 

requerido pelos sócios deverá ser efetuado mediante carta registada enviada ao 

Presidente da Assembleia Geral. 

3. A Assembleia Geral considera-se legalmente constituída e serão válidas todas as 

deliberações quando estiver a maioria absoluta de sócios 

4. Não comparecendo à primeira convocatória número suficiente de sócios para constituírem a 

maioria absoluta, esta funcionará, meia hora depois com qualquer número de sócios, sendo 

válidas todas as deliberações tomadas nessa reunião. 

5. O exercício do direito de voto é presencial. 

6. A presença dos associados é assinalada pelo justapor da assinatura ao seu nome 

constante da relação de sócios existente no local da reunião. 

7. Nas reuniões da Assembleia Geral, salvo quando se destinem a eleições ou à destituição 

de membros dos Órgãos Sociais, é permitida a representação dos sócios por carta 

mandadeira passada a outro sócio, não podendo, no entanto, cada sócio representar mais 

de um outro sócio. 

8. A Assembleia convocada para cumprir o Processo Eleitoral, denomina-se Assembleia 

Geral Eleitoral e rege-se pelo disposto no Capítulo VI deste Regulamento. 
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9. São consideradas nulas as deliberações da Assembleia, estranhas à Ordem de Trabalhos 

constante da convocação, salvo se todos os sócios estiverem presentes ou representados e 

todos concordarem com o aditamento. 

10. A vontade dos sócios é expressa por voto favorável, desfavorável ou abstenção. 

11. Os assuntos serão tratados pela sequência constante da ordem de trabalhos, sendo 

discutidos primeiro na generalidade e depois na especialidade, nos seguintes termos: 

a) Tanto para a generalidade como para a especialidade haverá inscrições para os sócios 

se expressarem; 

b) A mesa da Assembleia Geral regista as inscrições, cabendo ao Presidente da mesa dar a 

palavra aos intervenientes pela ordem de inscrição; 

c) A mesa da Assembleia Geral poderá determinar um período de tempo para cada 

intervenção; 

d) Após terminada a discussão na generalidade poderá ser proposto o adiamento da 

matéria, questão que tomará lugar do assunto em debate. A matéria só será discutida 

na especialidade depois de rejeitada a proposta de adiamento. 

ARTIGO 23.º 
CONVOCATÓRIA 

1. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente da Assembleia Geral ou, caso este não 

o faça em devido tempo, pela Direção. 

2. A convocatória para cada reunião da Assembleia Geral será feita com a antecedência 

mínima de quinze dias por correio eletrónico, ou caso o sócio não disponha de email, por 

via postal simples. De igual modo será convocada por meio de AVISOS, afixados na sede 

da Associação, na página de Internet e em outros locais digitais que se entenda como uteis 

para a divulgação da reunião. 

3. Na convocatória indicar-se-á o dia, hora, local da reunião e respetiva ordem do dia. 

4. Tratando-se da alteração dos Estatutos, com a ordem do dia deverá ser enviada a 

indicação específica das modificações propostas. 

5. Tratando-se da apreciação de proposta de destituição de membros dos Órgãos Sociais, 

com a ordem do dia deverá ser enviado o Auto de Culpa e a Defesa do Arguido e a 

fundamentação da proposta de destituição. 
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6. Tratando-se da decisão de exclusão de sócio, com a ordem do dia é enviada 

fundamentação da proposta de exclusão e cópia da Defesa do Sócio, ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 13.º e n.º 3 do artigo 14.º, ambos deste Regulamento. 

7. A Assembleia Geral Eleitoral é convocada com trinta dias de antecedência. 

ARTIGO 24.º 
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

A Assembleia Geral é dirigida por uma Mesa composta por três elementos, sendo: 

a) Um Presidente; 

b) Dois Secretários. 

ARTIGO 25.º 
COMPETÊNCIAS DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Compete à Mesa da Assembleia Geral: 

a) Representar a Assembleia Geral no intervalo das suas reuniões; 

b) Dirigir e coordenar o processo de eleição dos Órgãos Sociais; 

c) Solicitar à Direção o apoio administrativo necessário ao cumprimento das suas 

funções. 

ARTIGO 26.º 
COMPETÊNCIA DOS MEMBROS DA MESA 

1. Compete ao Presidente da Mesa: 

a) Convocar e dirigir os trabalhos da Assembleia Geral, estabelecendo a ordem do dia, a 

data, o local e a hora da sua realização; 

b) Designar no início da Assembleia Geral uma pessoa idónea para secretariar os 

trabalhos da Assembleia. Quando o Secretário da Mesa não esteja presente; 

c) Organizar a ordem de trabalhos da Assembleia e submeter os respetivos pontos à 

discussão e pô-los a votação; 

d) Verificar a regularidade das candidaturas e das listas apresentadas nos atos eleitorais a 

que preside; 

e) Velar pelo cumprimento dos Estatutos e Regulamentos; 

f) Providenciar para que seja dado total cumprimento às deliberações da Assembleia; 

g) Autenticar as atas, juntamente com o Secretário da Mesa, depois de aprovadas pela 

Assembleia Geral; 
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h) Empossar os sócios nos cargos sociais para que foram eleitos; 

i) Despachar e assinar o expediente que diga respeito à Mesa; 

j) Exercer todas as demais funções que lhe sejam atribuídas pela Lei e pelos Estatutos e 

as que não sejam da competência de outros Órgãos Sociais. 

2. Compete ao Primeiro Secretário substituir o Presidente nas suas ausências ou 

impedimentos e apoiar aquele conforme lhe seja solicitado. 

3. Compete ao Segundo Secretário coadjuvar o Presidente e Vice-Presidente nas suas 

funções, assegurar todo o expediente da Assembleia e redigir as atas das reuniões das 

Assembleias. 

4. Na falta de titulares da Mesa, a Assembleia Geral reunida escolherá os associados que 

eventualmente os substituem. 

SECÇÃO II 
DA DIREÇÃO 

ARTIGO 27.º 
COMPOSIÇÃO 

1. A Direção é o órgão encarregado da gestão e representação da Associação, cabendo-lhe 

desenvolver as competências consignadas na Lei, nos Estatutos e neste Regulamento 

Geral Interno. 

2. A estrutura orgânica da Direção é baseada no Secretariado e Grupos de Trabalho. 

3. O Secretariado é composto por cinco elementos, sendo: 

a) Um Presidente; 

b) Um Vice-Presidente; 

c) Um Secretário; 

d) Um Tesoureiro; 

e) Um Vogal. 

4. Os Grupos de Trabalho terão caráter permanente ou eventual, a quem compete auxiliar a 

Direção na realização de eventos, conforme orgânica aprovada pela Direção e ratificada 

pela Assembleia Geral. 

5. Os Grupos de Trabalho podem fazer parte da estrutura orgânica da Direção. 
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ARTIGO 28.º 
COMPETÊNCIAS 

1. Para além das competências atribuídas nos estatutos, compete ainda à Direção: 

a) Elaborar a regulamentação necessária à vida da Associação de acordo com os 

Estatutos, Regulamento Geral Interno e com as leis; 

b) A gerência social, administrativa, financeira e disciplinar; 

c) Submeter à apreciação da Assembleia Geral, as propostas que julgue convenientes, 

nomeadamente modificações pertinentes dos Estatutos e Regulamento Geral Interno; 

d) A admissão de sócios; 

e) Garantir o suporte técnico e administrativo à Mesa da Assembleia Geral, ao Conselho 

Fiscal e Grupos de Trabalho; 

f) Propor à Assembleia Geral o valor da joia de entrada e das quotas anuais com prévio 

parecer do Conselho Fiscal; 

g) Facultar aos sócios o exame dos livros e demais documentos relativos à atividade e 

contabilidade da Associação, durante os trinta dias que precedem a Assembleia Geral 

para aprovar o relatório e contas do exercício; 

h) Facultar ao Conselho Fiscal, sempre que este o solicite, o exame dos livros e demais 

documentos relativos à atividade e contabilidade da Associação; 

i) Elaborar o Plano de Atividades, o Orçamento e o Relatório de Contas do exercício do 

ano anterior e submetê-lo, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, à apreciação e 

votação da Assembleia Geral; 

j) Definir, orientar e fazer prosseguir a atividade da Associação, de acordo com as linhas 

gerais traçadas pela Assembleia Geral; 

k) Criar, organizar e dirigir os serviços da Associação, admitir e dispensar pessoal a título 

permanente ou eventual, e contratar prestações de serviços de quaisquer pessoas ou 

entidades, cuja colaboração repute necessária; 

l) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e estatutárias, as deliberações da 

Assembleia Geral da Assembleia Geral e as suas próprias resoluções; 

m) Deliberar sobre propostas de filiação em outros organismos, sem prejuízo do disposto 

na alínea l) do artigo 21.º; 

n) Celebrar contratos ou protocolos, abrir e movimentar contas bancárias e assinar 

documentos que vinculem a Associação; 
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o) Instaurar e designar o instrutor dos processos disciplinares e aplicar ou, sendo o caso, 

propor a aplicação de sanções no âmbito dos mesmos, nos termos do Capítulo III; 

p) Propor à Assembleia Geral a exclusão de algum sócio ou a destituição de algum 

membro dos Órgãos Sociais; 

q) Representar ou conferir mandatos a associados, seus representantes ou quaisquer 

outras pessoas ou entidades, para representação, da Associação ou de um qualquer 

associado, em juízo ou fora dele e para assegurar a conveniente realização dos fins da 

Associação; 

r) Autorizar a constituição de fundos permanentes destinados ao pagamento direto de 

pequenas despesas, devendo fixar as regras a que obedece o seu controlo; 

s) Estar representada nas Assembleias Gerais e prestar nelas todos os esclarecimentos 

que lhe forem pedidos relativos à vida da Associação; 

t) Administrar os bens e fundos que lhe estão confiados; 

u) Aprovar a orgânica de funcionamento dos Grupos de Trabalho, quando o considere 

pertinente. 

v) Promover a obtenção de informações e a realização de estudos relacionados com 

temas especializados relevantes para o objeto da Associação; 

w) Praticar, em geral, todos os atos julgados convenientes à realização dos fins da 

Associação. 

ARTIGO 29.º 
COMPETÊNCIA DOS MEMBROS DA DIREÇÃO 

1. Compete ao Presidente: 

a) Convocar as respetivas reuniões de Direção e presidi-las; 

b) Assegurar a gestão e coordenação da atividade global da Direção; 

c) Representar a Direção, salvo nos casos em que a Direção de outro modo o delibere 

expressamente e, por deliberação desta, tenha sido estabelecida mais ampla 

representação; 

d) Coordenar a elaboração do Plano de Atividades, Orçamento e Relatório de Contas; 

e) Despachar todo o expediente da Associação; 

f) Zelar pela execução das deliberações da Assembleia Geral e da Direção, bem como pelo 

cumprimento dos Estatutos, Regulamento Geral Interno e de quaisquer normas 

aplicáveis à Associação; 
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g) Requerer a convocação da Assembleia Geral, sempre que o entenda necessário, ouvida 

a Direção; 

h) Gozar de voto de qualidade em caso de empate. 

2. Compete ao Vice-Presidente: 

a) Coadjuvar o Presidente na organização e coordenação do trabalho da Direção; 

b) A organização e coordenação dos serviços do seu departamento de acordo com as 

deliberações da Direção; 

c) Substituir o Presidente na sua ausência ou impedimento legal, em conformidade com a 

delegação de competências da Direção. 

3. Compete ao Secretário: 

a) Coordenar a atividade dos associados de acordo com as deliberações da Direção; 

b) Orientar e executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pela Direção; 

c) Substituir o Vice-Presidente na sua ausência ou impedimento, em conformidade com 

deliberações da Direção. 

4. Compete ao Tesoureiro: 

a) Coadjuvar o Presidente; 

b) Elaborar o Relatório de Contas sob a coordenação do Presidente; 

c) Efetuar os pagamentos autorizados pela Direção; 

d) Desempenhar outras tarefas no âmbito do Departamento Administrativo e Financeiro. 

5. Compete aos Vogais: 

a) Orientar, executar e participar nas tarefas que lhe forem atribuídas pela Direção. 

ARTIGO 30.º 
FUNCIONAMENTO 

1. As reuniões ordinárias da Direção são bimensais. 

2. As reuniões extraordinárias são quando convocadas pelo Presidente ou a pedido de dois 

ou mais membros. 

3. As deliberações são tomadas por maioria simples dos membros presentes. 

4. O Presidente goza de voto de qualidade, em caso de empate. 



REGULAMENTO GERAL INTERNO 

Pág. 26 de 36 

5. De cada uma das reuniões da Direção será lavrada ata que será assinada pelos presentes. 

ARTIGO 31.º 
TERMO DO MANDATO 

1. Os membros da Direção perdem o mandato: 

a) Em caso de destituição pela Assembleia Geral; 

b) Quando renunciarem expressamente ao exercício das suas funções; 

c) Em caso de impedimento permanente declarado pela Direção. 

2. A vacatura da maioria dos lugares na Direção determina automaticamente novo ato 

eleitoral, a ter lugar nos trinta dias subsequentes à sua ocorrência. 

ARTIGO 32.º 
OBRIGAÇÃO 

1. Para obrigar a Associação são necessárias duas assinaturas, sendo obrigatória a do 

Tesoureiro e do Presidente ou Vice-Presidente. 

2. Em assuntos de mero expediente bastará a assinatura de um membro da Direção. 

SECÇÃO III 
DO CONSELHO FISCAL 

ARTIGO 33.º 
COMPOSIÇÃO 

O Conselho Fiscal é composto por três elementos, sendo: 

a) Um Presidente; 

b) Dois vogais. 

ARTIGO 34.º 
COMPETÊNCIAS 

Compete ao Conselho Fiscal, em geral, o determinado nos Estatutos, competindo-lhe ainda: 

a) Velar pelo cumprimento das normas legais, estatutárias e regulamentares aplicáveis à 

Associação; 

b) Examinar, sempre que o entenda necessário ou conveniente, a escrita da Associação e 

os serviços de tesouraria, e seguir, através de informações solicitadas aos serviços, a 

sua evolução; 
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c) Acompanhar a execução dos planos de atividades e dos orçamentos anuais; 

d) Dar parecer sobre o Relatório, Balanço e Contas anuais da Direção, bem como sobre os 

seus Orçamentos Ordinários e Extraordinários; 

e) Dar parecer sobre alterações ao valor da joia ou da quota anual; 

f) Dar parecer sobre os pedidos de financiamento a obter pela Associação; 

g) Verificar a correta utilização dos financiamentos, subsídios e outros apoios concedidos 

à Associação; 

h) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que seja submetido à sua apreciação pelos 

restantes Órgãos Sociais ou por um conjunto de associados no pleno gozo dos seus 

direitos; 

i) Solicitar à Direção o apoio administrativo necessário ao cumprimento das suas 

funções; 

j) Requerer à Direção informações e esclarecimentos sobre o curso das atividades; 

k) Requerer a convocação da Assembleia Geral quando o julgue conveniente e introduzir, 

na respetiva Ordem de Trabalhos, os assuntos que entenda deverem ser apreciados; 

l) Levar ao conhecimento do Presidente da Mesa da Assembleia Geral as irregularidades 

que apurar na gestão; 

m) Exercer todas as demais atribuições que lhe sejam cometidas pela Lei, pelos Estatutos e 

presente Regulamento. 

ARTIGO 35.º 
FUNCIONAMENTO 

1. O Conselho Fiscal deverá reunir ordinariamente sempre que for convocado pelo respetivo 

Presidente ou por maioria dos seus membros e, obrigatoriamente, para emitir os 

pareceres a que se refere as alíneas d) a f) do artigo anterior. 

2. O Conselho Fiscal reúne extraordinariamente, sempre que o Presidente o convoque, por 

sua própria iniciativa, a pedido dos restantes membros ou a solicitação da Direção. 

3. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas estando presente a maioria dos seus 

membros em exercício e por maioria dos votos expressos. 

4. O Presidente goza de voto de qualidade, em caso de empate. 

5. De todas as reuniões do Conselho Fiscal se lavrará ata que será assinada pelos presentes. 

6. O Conselho Fiscal deve fazer-se representar nas reuniões da Direção para que seja 

solicitado. 
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CAPÍTULO V 
DO REGIME FINANCEIRO 

ARTIGO 36.º 
RECEITAS 

1. Constituem receitas da Associação: 

a) O produto das joias e as quotas, ordinárias e extraordinárias, pagas pelos associados; 

b) As contribuições dos associados, para além da joia e quotas, tanto em numerário como 

em espécie; 

c) Os proveitos resultantes de quaisquer atividades ou iniciativas que a Associação 

promova, apoie ou desenvolva, diretamente ou por intermédio de terceiros; 

d) Aqueles que vierem a ser concedidos por entidades oficiais, sob forma de subsídios e 

particulares, sob forma de mecenato; 

e) Os juros e rendimentos de bens pertencentes à Associação; 

f) O produto da alienação de bens; 

g) Quaisquer benefícios, donativos, heranças, legados e outras receitas de qualquer 

natureza, autorizadas por Lei. 

2. Todos os fundos disponíveis devem ser depositados em conta bancária, salvo deliberação 

em contrário da Assembleia Geral; 

3. O ano Económico e Social coincidirão com o Ano Civil. 

ARTIGO 37.º 
JOIA E QUOTAS 

1. O valor da joia de entrada será pago em data a estabelecer pela Assembleia Geral e fixado 

por esta para vigorar em cada ano. 

2. O valor da quota será anualmente deliberado pela Assembleia Geral. 

3. As quotas referentes a cada ano poderão ser pagas em duas prestações iguais com a 

periodicidade semestral, vencendo-se a primeira a 15 de junho e a segunda a 15 de 

dezembro de cada ano, devendo a comunicação do seu valor ser efetuada até 15 de maio 

do ano em causa. 
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ARTIGO 38.º 
DESPESAS 

Constituem despesas da Associação: 

a) As resultantes de pagamento a pessoal, material, serviços e outros custos necessários à 

instalação, funcionamento e execução das suas atribuições estatutárias, devidamente 

orçamentadas e autorizadas; 

b) Todas as outras que se revelem indispensáveis à prossecução do objeto social e que, se 

não orçamentadas, serão obrigatoriamente refletidas em orçamento suplementar. 

c) A manutenção dos bens móveis e imóveis; 

d) Os encargos resultantes de contratos, operações de crédito ou de decisões oficiais. 

ARTIGO 39.º 
GESTÃO DE RECURSOS 

Os recursos da Associação são destinados ao cumprimento dos seus fins, sendo a 

gestão dos mesmos da competência da Direção. 

ARTIGO 40.º 
CONTAS 

1. A Associação deverá manter o regime simplificado. 

2. As contas deverão ser anuais, devendo ser encerradas com referência à data de 31 de 

dezembro de cada ano. 
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CAPÍTULO VI 
DO PROCESSO ELEITORAL 

ARTIGO 41.º 
ORGANIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

1. A organização do processo eleitoral, para os Órgãos Sociais, compete à Mesa da 

Assembleia Geral. 

2. Um representante das candidaturas colabora com a Mesa da Assembleia Geral. 

ARTIGO 42.º 
ATRIBUIÇÕES 

Compete à Mesa da Assembleia Geral: 

a) Marcar a data das eleições; 

b) Verificar a regularidade das candidaturas; 

c) Promover a elaboração e distribuição dos boletins de voto; 

d) Fiscalizar o ato eleitoral; 

e) Resolver todas as questões relativas ao processo e ato eleitoral. 

ARTIGO 43.º 
CANDIDATURAS 

1. As candidaturas serão entregues à Mesa da Assembleia Geral, até 20 dias antes do ato 

eleitoral. 

2. Cada lista de candidatura conterá a designação dos membros a eleger, enumerando: 

a) Identificação dos seus componentes (nome, idade e número de sócio); 

b) Identificação do órgão e cargo a que se candidata; 

c) Identificação dos dois representantes da lista. 

3. As listas são consideradas quando apresentem candidatos a todos os Órgãos Sociais. 

4. Cada candidato só pode apresentar-se numa lista candidata. 

5. As listas são aceites ou rejeitadas na Assembleia Geral. 

6. As listas serão divulgadas pela Mesa da Assembleia Geral, até 15 dias antes do ato 

eleitoral, através do site da Associação, por via postal ou correio eletrónico. 
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ARTIGO 44.º 
ADMISSÃO DAS CANDIDATURAS 

1. A Mesa da Assembleia Geral verificará a regularidade das candidaturas, nos 5 dias 

subsequentes ao encerramento do prazo para entrega de listas. 

2. Caso existam irregularidades a documentação terá que ser regularizada pela candidatura 

no prazo de 5 dias. 

3. Findo o prazo estabelecido no número anterior, a Mesa da Assembleia Geral decidirá em 

definitivo pela aceitação ou rejeição da lista candidata. 

4. A cada lista de candidatura será atribuída uma letra em maiúscula de acordo com a ordem 

de entrada. 

ARTIGO 45.º 
BOLETIM DE VOTO 

1. Os boletins de voto serão em papel liso não transparente, sem marcas ou sinais exteriores 

e com dimensão apropriada. 

2. Os boletins de voto estarão à disposição dos sócios nas mesas de voto. 

ARTIGO 46.º 
ASSEMBLEIAS DE VOTO 

1. As Assembleias de Voto funcionarão nos locais e em horário a estabelecer na convocatória 

da Assembleia Geral Eleitoral, do que será dado conhecimento aos sócios com a devida 

antecedência. 

2. Cada Assembleia de Voto será presidida por um representante da Mesa da Assembleia 

Geral auxiliado por um vogal, por esta designado e um representante de cada lista 

concorrente. 

3. Das decisões da Mesa da Assembleia de Voto, cabe reclamação à Mesa da Assembleia 

Geral que decide em última instância. 

ARTIGO 47.º 
VOTAÇÃO 

1. O voto é feito pela inscrição no boletim de voto, da letra que identifica a lista escolhida. 

2. A votação é presencial, não sendo permitido o voto por procuração. 

3. Na votação presencial o eleitor identifica-se como associado perante o Presidente de Mesa 

da Assembleia de Voto, com o cartão de sócio mais o bilhete de identidade ou equiparado. 

4. O eleitor entrega o boletim de voto dobrado em quatro ao Presidente da Mesa que o 

introduz na urna. 
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ARTIGO 48.º 
VALIDADE DOS VOTOS 

1. São considerados votos numa lista os que tiverem uma letra correspondente a uma das 

listas candidatas. 

2. É considerado voto branco, o do boletim que não tenha qualquer letra ou qualquer outro 

escrito. 

3. É considerado voto nulo o que: 

a) Esteja expresso em boletim diferente do distribuído; 

b) Esteja expresso no boletim com letra não correspondente a qualquer das listas 

candidatas; 

c) Contenha erro, corte, desenho ou rasura no boletim. 

ARTIGO 49.º 
RESULTADOS 

1. Após a votação realizar-se-á a contagem dos votos e a elaboração da ata de cada 

Assembleia de Voto, que depois de assinada pelos membros da respetiva Mesa, será 

entregue à Mesa da Assembleia Geral. 

2. A ata final será elaborada pela Mesa da Assembleia Geral. 

3. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral proclamará a lista vencedora. 

ARTIGO 50.º 
TOMADA DE POSSE 

Os Órgãos Sociais tomam posse num dos vinte dias posteriores à data da sua eleição.
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CAPÍTULO VII 
DA EXTINÇÃO 

ARTIGO 51.º 
EXTINÇÃO E FORMA DE LIQUIDAÇÃO 

1. A Associação extingue-se nos casos previstos na Lei, ou mediante deliberação da 

Assembleia Geral, expressamente convocada para o efeito, sendo só válida com os votos 

favoráveis de uma maioria qualificada superior a setenta e cinco por cento dos votos 

expressos. 

2. Deve a Assembleia Geral deliberar sobre o prazo e a forma de liquidação e sobre o destino 

dos bens, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte. 

ARTIGO 52.º 
DESTINO DOS BENS 

1. Extinta a Associação, a Assembleia Geral nomeará, imediatamente, a Comissão 

Liquidatária, definindo o seu Estatuto. 

2. A Comissão Liquidatária poderá reclamar dos sócios as quotas anuais por pagar. 

3. Excluindo a acervo patrimonial a destinar nos termos do artigo 166.º, n.º 1 do Código Civil 

e os meios necessários ao cumprimento de todas as obrigações da Associação, o 

remanescente será distribuído pelos associados, em partes proporcionais às quotas pagas. 
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CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

SECÇÃO I 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

ARTIGO 53.º 
CONSELHO FUNDADOR 

1. Durante a fase de instalação da Associação, todos os atos a praticar são cometidos ao 

Conselho Fundador. 

2. O Conselho Fundador é constituído pelos sócios fundadores da Associação. 

3. Na primeira reunião do Conselho Fundador será designada, de entre os membros do 

Conselho, a respetiva Mesa, constituída pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário 

4. As atribuições do Conselho Fundador, incluindo a possibilidade da sua dissolução, serão 

decididas pela Assembleia Geral da Associação. 

ARTIGO 54.º 
PRIMEIRA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 

1. A primeira reunião da Assembleia Geral realizar-se-á não mais tarde do que sessenta dias 

após o ato constitutivo da Associação. 

2. No início do funcionamento da Associação, o primeiro pagamento da joia e da primeira 

prestação da quota do ano será efetuado até quarenta e cinco dias após a data da 

realização da primeira reunião da Assembleia Geral, que fixará os respetivos valores. 

SECÇÃO II 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

ARTIGO 55.º 
OBRIGAÇÕES 

Pelas obrigações da Associação responde exclusivamente o seu património. 

ARTIGO 56.º 
EXERCÍCIO 

O ano de exercício coincide com o ano civil. 
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ARTIGO 57.º 
CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral, de acordo com a legislação 

em vigor. 

ARTIGO 58.º 
ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS 

1. Os Estatutos só podem ser alterados em Assembleia Geral extraordinária convocada para 

o efeito. 

2. A convocatória da Assembleia Geral será acompanhada das alterações propostas. 

3. As alterações dos Estatutos terão que ser aprovadas com votos favoráveis de setenta e 

cinco por cento dos votos expressos. 

ARTIGO 59.º 
ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO GERAL INTERNO 

O Regulamento Geral Interno só poderá ser alterado em Assembleia Geral em cuja 

Ordem de Trabalhos esteja especificado esse ponto e por maioria de setenta e cinco por cento 

dos votos expressos, considerando o sistema de ponderação estabelecido neste Regulamento. 

ARTIGO 60.º 
ENTRADA EM VIGOR DO REGULAMENTO GERAL INTERNO 

As alterações ao Regulamento Geral Interno entram em vigor no dia seguinte à sua 

aprovação pela Assembleia Geral. 




