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ALTERACAO DE ESTATUTOS

	 No dia onze de Agosto de dois mil e nove, em Valongo, no

CartOrio Notarial sito na Rotunda 1° de Maio, n.° 160, 1°, sala 28,

perante mim, Lic. Maria Beatriz Vieira Campos Cantante, respecti-

va Notaria, compareceu como outorgante: 	

	 ARMANDO GUIMARAES PEDROSO, B.I n° 2975548, emitido

em 17/11/2005, SIC Porto, casado, natural da freguesia de Rans,

concelho do Penafiel, residente na Rua Capitao Aresta, n.° 160,

Valongo, que outorga, na qualidade de Presidente da Direccãe da

Associagdo: 	

	 "ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTA-

RIOS DE VALONGO", NIPC 501318097, corn sede na Avenida 5 de

Outubro, freguesia e concelho de Valongo. 	

	 Verifiquei a identidade do outorgante pela exibigen do referido

documento de identificagao. Verifiquei ainda qualidade em que

outorga pela fotocOpia certificada da acta quarenta e oito da reu-

nialo da Assembleia Geral de vinte e urn de Dezembro de dois mil e

sete e pela acta da tomada de posse de vinte e nove de Dezembro

de dois mil e sete, e a suficidncia de poderes para o acto que corn-

prova por deliberagdo da Assembleia Geral de vinte e sete de Margo

de dois mil e. nove, conforme pUblica forma da acta Trainer° cin-

quenta e um. 	

	 0 OUTORGANTE DECLAROU: 	

	 Que, pela presente escritura, em execugdo da referida delibe-

raga° de vinte e sete de Marco de dois mil e nove, altera os estatu-



A Notária, -S
Registo n° 4 5

tos da mencionada associagdo, os quais constam do documento

complementar elaborado nos termos do miniero 2, do artigo 64 do

C6digo do Notariado, que fica a fazer parte integrante desta escri-

tura, tendo declarado que conhece perfeitamente o seu conteUdo

pelo que dispensam a sua leitura. 	

	 ARQUIVO: 	

	 1- Piablica forma da Acta ntimero cinquenta e um, da referida

reunido da Assembleia Geral. 	

	 2- FotocOpia certificada da acta ntimero quarenta e oito, da

referida reunid'o da Assembleia Geral. 	

	 3- FotocOpia certificada da acta de tomada de posse de vinte

e nove de Dezembro de dois mil e sete. 	

	 4- 0 mencionado documento complementar. 	

	 Imposto de Selo liquidado nos termos da Tabela Geral de

Imposto de Selo: Verba 15.1 = 25,00 E. 	

	 Esta escritura foi lida em voz alta e explicado o seu conteUdo

ao outor ante. 	
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NoTARIA: Maria Beatriz Vieira Campos Can 

DOCUMENTO COMPLEMENTAR ELABORADO NOS TERMOS DO

N° 2 DO ARTIGO 64° DO CODIGO DO NOTARIADO. 	

CAPITULO I

DENOMINAPAO, NATUREZA, SEDE E FINS

ARTIGO 1°

DENOMINACAO, NATUREZA JURIDICA E SEDE

A Associagdo HumanitAria Dos Bombeiros Voluntdrios de Valon-

go a uma pessoa colectiva de utilidade publica administrativa, corn

personalidade juridica e sem fins lucrativos. 	

A Associagdo HumanitAria dos Bombeiros Voluntdrios de Valon-

go, doravante aqui tambêm designada por Associacãe, tern a sua

sede na Freguesia de Valongo, Concelho de Valongo. 	

ARTIGO 2°

Ammo E DURAVA0

A Associagdo tern ambito concelhio, a por natureza e tradicao

apartiddria e ndo confessional e durard por tempo indeterminado,

so podendo dissolver-se nos termos e pela forma previstas nestes

estatutos e na lei. 	

ARTIGO 3°

(FINS)

1. A Associacao tern como escopo principal a proteccao de pessoas e

bens, designadamente o socorro a feridos, doentes ou naufragos e a

extingdo de incéndios, detendo e mantendo em actividade, para o

efeito, um corpo de bombeiros voluntirios ou misto, corn obser-

vância do definido no regime juridico dos corpos de bombeiros e



demais legislaeâo aplicável. 	

2. Corn estrita observância do seu fim nao lucrativo e sem prejuizo

do seu escopo principal, a Associacdo pode desenvolver outras acti-

vidades, individualmente ou em associaflo, corn outras pessoas

singulares ou colectivas, desde que permitidas por deliberagaio da

Assembleia-geral, nomeadamente: 	

Prestagdo de cuidados de saticle, actividades desportivas, cultu-

rais e recreativas, conducentes a uma melhor preparacdo fisica e

intelectual dos seus associados; 	

Actividades de catheter social de apoio e protecedo a inancia,

juventude, a deficithicia e aos idosos ou em qualquer

carencia que justifique uma actuaedo pth-humanithria.

3. Pode ainda desenvolver outras actividades, a titulo

situagao de

gratuito ou

remunerado, nomeadamente a prestagdo de servicos, comerciais ou

industrials, individualmente, ou atravds de parceria, associaedo ou

por qualquer outra forma legalmente prevista, desde que permitidas

por deliberagdo da Assembleia Geral e os lucros dessas actividades

revertam para os seus fins estatutdrios. 	

ARTIGO 4.°

(PatrimOnio Social)

A Associagdo tem urn capital indeterminado e urn ntimero ilimitado

de Associados que concorrem para o patrimOnio social, atravás do

pagamento de uma quota, de valor minim° e periodicidade a fixar

pela Assembleia Geral. 	



ARTIGO 5°

(ATRIBUICOES)

Constituern atribuicoes normais da Associacdo: 	

Deter e manter em actividade urn corpo de bombeiros voluntdrios

ou misto, corn observancia do definido no regime juridico dos corpos

de bombeiros. 	

Exercer os direitos e as fungOes que the sejam atribuidas por lei; -

Manter e fomentar o relacionamento institucional corn os demais

agentes de proteccOn civil, mormente associacties humanitarias e

corpos de bombeiros, a nivel local, regional e nacional e corn corpos

de bombeiros estrangeiros e respectivas entidades detentoras; 	

Manter e fomentar o relacionamento institucional corn as organi-

zacOes representativas das associagOes humanitárias de bombeiros,

designadamente, a nivel distrital com a Federagdo Distrital de Born-

beiros e a nivel nacional corn a Confederagdo Nacional - Liga dos

Bombeiros Portugueses; 	

Manter e fomentar o relacionamento corn os organismos oficiais

locais, regionais e nacionais em especial com os de tutela do sector

da protecgdo civil e dos bombeiros; 	

Representar os seus associados em todas as situagOes de interes-

se geral; 	

Estabelecer relacties e acordos corn outras entidades, pUblicas ou

privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais e assegurar o

seu feel cumprimento; 	

Pronunciar-se sobre projectos de natureza legislativa e normativa



que versem sobre questOes dos sectores associativo, da proteccao

civil e dos bombeiros, em particular, bem como sobre todas as

matárias que sejam submetidas a sua apreciagdo pelas entidades

competentes; 	

i) Constituir, promover ou participar, por sua iniciativa ou em cola-

boragdo com outras entidades, parcerias, sociedades, grupos de

trabalho, comissOes especializadas, ou integrar comiss6es, 	 ou

Orgdos consultivos, de outras entidades, locais, regionais ou nacio-

nais, bem como promover, designadamente, a realizacao de encon-

tros, conferèncias, viagens de estudo, concursos e outras accOes

tendentes a dignificar, valorizar e divulgar a Associagdo bem como a

fomentar a formagäo, preparacdo, treino e intervencdo dos bombei-

ros; 	

Promover o alargamento de acgOes, visando o beneficio dos asso-

ciados e de quantos participam das suas actividades especificas;

Promover a organizacao de iniciativas baseadas no principio da

cooperacdo, tendentes a obter a autonomia econOmica e financeira

da Associagdo; 	

1) Desenvolver, corn estrita observância do seu fim nä.° lucrativo e

sem prejuizo do seu escopo principal, outras actividades, a titulo

gratuito ou remunerado, individualmente ou ern associagdo, parce-

ria ou por qualquer outra forma societal-la legalmente prevista, com

outras pessoas singulares ou colectivas, desde que permitidas por

deliberacdo da Assembleia Geral. 	

m) Decidir os conflitos que sejam submetidos ao Conselho Discipli-

•



nar;

Fomentar o espirito do associativismo e do voluntariado junto da

populagao e das entidades ptiblicas e privadas; 	

Disponibilizar aos associados informagOes atempadas e correctas,

relativamente as materias que sao da sua competéncia e atribuicao;

Promover a imagem dos bombeiros junto dos meios de comunica-

gab social; 	

Cumprir e fazer cumprir a lei e os regulamentos em vigor, no

ambito das suas competéncias; 	

ARTIGO 6°

(SIMBOLOS)

0 Estandarte e o simbolo representativo da Associacao e simul-

taneamente do Corpo de Bombeiros que dela faz parte integrante.- 	

A Assembleia Geral poderd deliberar a utilizacao de qualquer

outro simbolo que se venha a entender por conveniente para a pros-

secucao dos fins e ou objectivos da Associagao. 	

3. As deliberacoes relativas a introducao ou alteracao dos simbolos

existentes terao que ser tomadas por tras quartos dos votos dos

Associados presentes. 	

CAPITULO II

DOS ASSOCIADOS

SECCAO I

QUALIDADE, niscracÃo, ADMISSAO E CLASSIFICACAO

ARTIGO 7.°

(QUALIDADE DE ASSOCIADO)



1. Podem ser associados: 	

As pessoas singulares maiores de 18 anos, 	

As pessoas colectivas legalmente constituidas

2. Podem ainda ser admitidos como Associados os menores de 18

arms ou incapazes, ficando a admissdo, no entanto, condicionada

autorizagen por quem legalmente exercer o poder de tutela que,

como seus representantes, sdo respons6veis pelo pagamento da

quota e cumprimento destes estatutos. 	

ARTIGO 8.°

(INSCRICÃO)

A inscrigdo para Associado é feita em impresso pr6prio, em modelo

aprovado pela Direcgdo, e assinado pelo candidato ou tratando-se

de pessoa colectiva, menor ou incapaz por quem o representar. 	

ARTIGO 9.°

(ADMISSAO E REJEICAO)

A admissâo ou rejeicao de Associados Efectivos a tomada por

deliberagão da Direcflo. 	

A rejeiflo so poderd ser tomada por manifests inconveniencia

para os interesses e prestigio da Associagdo, devendo ser devida-

mente fundamentada, registada e comunicada por escrito ao inte-

ressado ate 30 dias apes a recepgdo da inscricao. 	

3. 0 candidato a Associado rejeitado podera recorrer para o Presi-

dente da Mesa da Assembleia Geral no prazo de 20 dias apes a



recepgao da comunicagdo, cabendo aquele decidir quanto a oportu-

nidade da apreciagao do recurso em Assembleia Geral. 	

4. A admissao envolve plena adesdo aos estatutos e regulamentos

em vigor. 	

ARTIGO 10.°

(CLASSIFICACAO)

1. Os Associados classificam-se em: 	

Efectivos; 	

Benemèritos; 	

Honordrios; 	

Auxiliares; 	

2. Sao Associados Efectivos as pessoas, singulares ou colectivas,

que contribuam para a prossecugao dos fins da Associagao median-

te o pagamento de uma quota segundo valores, periodicidade e

lugar fixados pelos regulamentos aprovados em Assembleia Geral. 	

Sao Associados Benemáritos as pessoas, singulares ou colectivas,

que por servigos ou &divas importantes a Associagao meregam da

Assembleia Geral tal distingan. 	

Sao Associados Honorarios as pessoas, singulares ou colectivas,

que pelo seu mêrito social ou em recompensa de relevantes servigos

prestados a Associagdo meregam da Assembleia-geral tal distingao.-

5. Sao Associados Auxiliares os elementos do Corpo de Bombeiros e

ainda as pessoas que prestem ou tenham prestado servigos efecti-

vos Tido remunerados a Associagao e cujas condigOes econOrnicas

nao lhes permitam o pagamento da quota. 	



A admissao (como Associado Auxiliar) dos elementos do Corpo

de Bombeiros é feita por proposta do Comandante e os demais por

proposta de qualquer elemento da Direcgdo. 	

MCCAW II

DIREITOS E DEVERES

ARTIGO 11.°

(DIREITOS)

1. Constituem direitos dos Associados efectivos: 	

Participar nas reunities da Assembleia Geral e ai propor, discutir

e votar os assuntos de interesse para a Associacdo; 	

Votar em actos eleitorais desde que no pleno gozo dos seus direi-

tos. 	

Ser eleitos para cargos sociais nos termos do artigo 71°. 	

Recorrer para a Assembleia Geral de todas as irregularidades e

infraccOes aos estatutos e regulamentos internos, corn salvaguarda

do disposto no n.° 4 deste artigo; 	

Requerer a convocacao de Assembleias-gerais extraordindrias nos

termos da alinea b) do n.° 3 do artigo 47.°; 	

Entrar livremente na Sede ou ern quaisquer outras instalagOes da

Associagdo, salvo tratando-se de zonas de acesso restrito definidas

pela Direccd.o; 	

Utilizar os servicos que a Associacao venha a prestar ou disponi-

bilizar directa ou indirectamente nas condicOes definidas pelos

regulamentos internos; 	

Examinar livros, contas e demais documentos desde que o



requeiram por escrito a Direcgdo, corn a antecedOncia minima de

oito dias e esta verifique existir um interesse pessoal directo e legi-

timo do Associado; 	

Apresentar sugestOes de interesse colectivo para uma melhor rea-

lizagao dos fins prosseguidos pela Associagao; 	

Reclamar perante a Direcgao de actos que considere lesivos dos

interesses da Associagao e dos seus interesses de Associado; 	

k) Requerer, por escrito, certidao de qualquer acta mediante paga-

mento dos respectivos custos; 	

1) Desistir da qualidade de Associado. 	

Para exercer os direitos referidos no flamer° anterior, os Associa-

dos Efectivos nao podem ter o pagamento das quotas em atraso, por

urn periodo superior a (12 meses). 	

Os Associados Efectivos admitidos ha menos de 6 meses e os

demais associados apenas gozam dos direitos consignados nas ali-

neas	 g), i), j), k) e 1) do 'lamer° 1 e bem como do referido na ali-

nea a) do mesmo flamer°, mas sem direito a voto. 	

4. Os Associados que fagam parte do Corpo de Bombeiros nao pode-

rao discutir em Assembleia-geral assuntos respeitantes a organiza-

gao e disciplina do Corpo. 	

ARTIGO 12.°

(DEVERES)

1. Sao deveres dos Associados Efectivos, detentores de plena capa-

cidade de exercicio, alam de outros previstos na lei geral: 	

a) Honrar a Associagao em todas as circunstancias e contribuir



quanto possivel para o seu prestigio; 	

Observar, cumprir e fazer cumprir as disposiglies legais, estatutd-

Has e regulamentares; 	

Acatar as deliberagOes dos Orgdos Sociais legitimamente toma-

das; 	

Exercer corn dedicagao, zelo e eficiéncia os cargos sociais para

que foram eleitos ou nomeados, salvo pedido de escusa por doenga

ou outro motivo atendivel, apresentado ao Presidente da Mesa da

Assembleia-geral e por esta considerado justificado; 	

Nao cessar a actividade nos cargos sociais sem pr6via participa-

gao fundamentada e por escrito ao Presidente da Mesa da Assem-

bleia Geral; 	

f) Zelar pelos interesses da Associagao, comunicando por escrito a

Direcgao quaisquer irregularidades de que tenham conhecimento; 

g) Pagar pontualmente a quota fixada; 	

Comparecer as Assembleias Gerais cuja convocagao tenham

requerido; 	

Comunicar por escrito a Direcgao o local de pagamento das quotas

e qualquer situagdo que altere os seus elementos de identificagao,

designadamente a mudanga de residência; 	

j) Tratar corn respeito e urbanidade a Associagao, as suas Insignias,

Orgdos sociais, respectivos titulares, comando, bombeiros, colabora-

dores da Associactio e todos corn quern, na qualidade de associado,

se relacione. 	

2. Os demais associados estao dispensados dos deveres das ali-



neas d), e), g), e i).

sEccAo

SANOES E RECOMPENSAS

SUBSECCAO I

INFRACCOES DISCIPLINARES E SANCOES

ARTIGO 13°

(INFRACCAO DISCIPLINAR)

Constitui infraccán disciplinar, punivel corn as sancees estabeleci-

das nos artigos seguintes, a violagan, pelo associado, dos deveres

consignados no artigo 12.°. 	

ARTIGO 14°

(SANCOES DISCIPLINARES)

Os associados que incorrerem ern responsabilidade disciplinar ficam

sujeitos, consoante a natureza e gravidade da infraccán, as seguin-

tes sangOes: 	

- Advertência verbal; 	

- Advertência por escrito; 	

- Suspensao ate doze meses; 	

- Expulsbn.

	

	

ARTIGO 15.°

(COMPETENCIA DISCIPLINAR)

A aplicacdo das sangOes previstas no artigo anterior a da compe-

téncia da Direcgdo. 	

ARTIGO 16.°

(ADVERTENCIA)



1 - A advertencia verbal e por escrito sao aplicdveis a faltas leves,

designadamente no caso de violacao de disposigOes estatutArias e

regulamentares por mera negligência e sem consequências graves

para a Associacao. 	

ARTIGO 17.°

(SUSPENSAO)

1 - A pena de suspensao ate doze meses é aplicavel nos casos de: ---

Violacao dos Estatutos e Regulamentos corn consequéncias gra-

ves para a Associacdo; 	

Reincidência do sOcio em faltas por que haja sido advertido ou

censurado; 	

Escusa injustificada a tomar posse de qualquer cargo nos Orgaos

sociais da Associagao, para que tenha sido eleito ou nomeado; 	

Desobediencia as deliberacOes tomadas pelos Orgaos sociais e, em

geral, aos casos em que, podendo ter lugar a expulsao, o s6cio bene-

ficie de circunstancias atenuantes especiais. 	

2 - A suspensao implica a perda do gozo dos direitos consignados

no artigo 11 °, mas nao desobriga do pagamento da quota. 	

ARTIGO 18.°

(EXPULSÃO)

1 - A expulsao implica a eliminagao da qualidade de Associado e

sera aplicavel, em geral, quando a infraccao seja de tal modo grave

que tome impossivel o vinculo Associativo. 	

2 - Ficam sujeitos, a aplicacdo da pena de expulsao, nomeadamen-

te, os associados que: 	



Defraudarem dolosamente a Associaflo; 	

Agressao, injtIria e desrespeito graves a qualquer membro dos

Orgdos sociais, respectivos titulares, a Associacen, as suas insig-

nias, ao Comando, aos Bombeiros, aos colaboradores da Associagdo

e a todos corn quern, na qualidade de associado, se relacionem e por

motivos relacionados corn o exercicio do seu cargo. 	

3 - Os associados que sejam punidos corn a pena de expulsdo nao

podem ser readmitidos, salvo se forem reabilitados ern revisào do

processo. 	

ARTIGO 19.°

(PROCESSO DISCIPLINAR)

As decisOes de aplicagdo das penas de suspensão e expulsdo sera()

sempre precedidas da instauraflo de processo disciplinar escrito,

corn audiência obrigatOria do associado. 	

ARTIGO 20.°

(RECURSOS)

1 - Da decisdo que aplique pena de suspensdo ou de expulsdo cabe

recurso para a Assembleia Geral a interpor, pelo associado punido,

no prazo de trinta dias a contar da notificaflo da decisdo recorrida,

devendo sobre o mesmo ser tomada deliberacdo final na Assembleia

Geral que se deve realizar no prazo de cento e oitenta dias a contar

do recurso. 	

2 - Da decisdo da Assembleia Geral que mantenha a pena de expul-

sac) cabe recurso judicial. 	

ARTIGO 21.°



(CONSEQUENCIAS ESPECIAIS)

1 — Os Associados que facam parte do Corpo de Bombeiros e que

sejam punidos com suspensdo, nos termos do Regulamento Disci-

plinar do Corpo de Bombeiros, ficam impedidos de acesso as insta-

lagOes da Associagao durante o periodo de suspensdo. 	

2 — Os sOcios que facam parte do Corpo de Bombeiros e que sejam

punidos corn demissao nos termos do Regulamento Disciplinar do

Corpo de Bombeiros, perdem, automaticamente, a qualidade de

s6cio, por expulsao. 	

SUBSECCAO II

RECOMPENSAS

ARTIGO 22.°

(DISTINCOES)

Aos Associados, pessoas singulares ou colectivas, entidades ou

colectividades e elementos do Corpo de Bombeiros que prestarem

servicos relevantes a Associagdo, merecedores de especial reconhe-

cimento, poderao se atribuidas as seguintes distingOes: 	

Louvor concedido pela Direccao; 	

Louvor concedido pela Assembleia Geral; 	

Nomeacao como SOcio Benemerito ou Honordrio; 	

CondecoragOes de acordo corn o Regulamento de distincOes hono-

rificas da Associagdo, proposto pela Direcgdo e aprovado em Assem-

bleia Geral. 	

sEccAo ry

SUSPENSAO, PERDA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO E READ-



MISSAO

ARTIGO 23.°

(SUSPENSAO DA QUALIDADE DE ASSOCIADO)

Os Associados Efectivos podem, por razOes ponderosas devida-

mente fundamentadas, solicitar a Direcgaio a suspensdo da sua

qualidade de Associado por urn periodo maxim() de 3 anos. 	

Do indeferimento caberd recurso para o Presidente da Mesa da

Assembleia Geral, o qual decide definitivamente. 	

ARTIGO 24.°

(PERDA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO)

1 - Perdem a qualidade de associados: 	

Os que tiverem sido punidos corn a pena de expulsdo, nos ter-

mos do artigo 18.°, ou demitidos nos termos do Regulamento do

Corpo de Bombeiros; 	

Os que pedirem a exoneraflo; 	

c) Os que nao pagarem as quotas correspondentes a 24 meses,

seguidos ou interpolados, se nao satisfazerem o debito no prazo de

trinta dias a contar da notificacdo para regularizacdo da situagão

contributiva; 	

2 - A perda da qualidade de Associado pelos motivos referidos na

alinea a) a da competéncia da Assembleia-geral. 	

3 - A perda da qualidade de associado pelos motivos referidos nas

alineas b) e c), do niimero anterior, a da competência da Direccdo.

4 - 0 S6cio que por qualquer forma perder essa qualidade deverd

obrigatoriamente devolver o documento de identificagdo e nao tert.



direito a reaver as quotas que haja pago, sem prejuizo da sua

ponsabilidade por toda a actuagdo enquanto foi membro da Asso-

ciagdo. 	

ARTIGO 25°

(READMISSAO DE ASSOCIADOS)

1. Podem ser readmitidos, sem prejuizo da parte final do n° 3 do

artigo 18°, os associados que tiverem sido: 	

Exonerados a seu pedido; 	

Eliminados por falta de pagamento das quotas; 	

2. A readmissäo so se efectivara a pedido do interessado. 	

CAPf TULO III

DOS ORGAOS SOCIALS

SECCAO I

PRINCIPIOS GERMS

ARTIGO 26°

(ORGAOS SOCIALS)

1. Sdo Clrgdos Sociais da Associagfi.o; 	

Assembleia Geral; 	

Direcgdo; 	

c) Conselho Fiscal; 	

2. A Mesa da Assembleia Geral, a Direcflo e o Conselho Fiscal, sdo

constituidos respectivamente por um nfimero impar de titulares, de

entre os Associados Efectivos, dos quais um sera o Presidente. 	

ARTIGO 27°

(ELECTIVIDADE DOS CARGOS)



Os titulares da Mesa da Assembleia Geral, da Direcgdo e do Conse-

lho Fiscal sdo eleitos em Assembleia-geral eleitoral. 	

ARTIGO 28°

(DURACAO DO MANDATO DOS ELEITOS DOS 15RGÃOS

SOCIALS)

A duragdo do mandato dos eleitos para os Orgá."os Sociais ó de 3

anos, sem prejuizo de destituicao, nos termos da lei, podendo ser

reeleitos por mais dois mandatos. 	

ARTIGO 29.°

(EXCLUSIVIDADE E IMPEDIMENTOS)

Aos titulares dos Orgdos sociais näo a permitido o desempenho

simultâneo de mais de um cargo na Associagdo bem como nao é

permitido o desempenho de cargos em Orgaos sociais de outras

AssociagOes Humanithrias de Bombeiros. 	

Os presidentes, da Mesa da Assembleia-geral e dos Orgdos de

administragdo e fiscalizagdo, estao impedidos de exercer quaisquer

fungties no quadro de comando e no quadro activo do respectivo

corpo de bombeiros. 	

ARTIGO 30.°

(INELEGIBILIDADE E INCAPACIDADES)

1 - NA.° podem ser reeleitos ou novamente designados membros dos

Organs Sociais os associados que, mediante processo disciplinar ou

judicial, tenham sido declarados responsáveis por irregularidades

cometidas no exercicio dessas functies ou removidos dos cargos que

desempenhavam. 	



2 — 0 disposto no mamero anterior é extensive) a reeleicdo ou nova

designagdo para Orgdos sociais da mesma ou de outra Associacd'o

Humanitthia de Bombeiros. 	

3 - Os titulares dos Orgdos Sociais ndo podem votar em assuntos

que directamente lhes digam respeito, ou nos quais sejam interes-

sados os respectivos cOnjuges, ascendentes, descendentes e afins. 

4 - E vedado a associagdo contratar directa ou indirectamente corn

os titulares dos Orgdos Sociais, seus ceinjuges, ascendentes, des-

cendentes e afins ou corn sociedades em que qualquer destes tenha

interesses. 	

ARTIGO 31.°

(POSSE)

A posse sera conferida pelo Presidente cessante da Mesa da

Assembleia Geral, ou pelo seu substituto, em sessdo pLiblica anun-

ciada para o efeito no prazo maxim() de trinta dias a contar da data

da promulgagdo dos resultados do acto eleitoral. 	

Enquanto ndo se verificar a posse dos membros eleitos para os

Orgaos sociais, os membros cessantes manter-se-do em fungOes com

meros poderes de gestdo. 	

c. Se o Presidente cessante da Mesa da Assembleia Geral ou o seu

substituto nä() conferir a posse no prazo estabelecido, os membros

dos Orgdos sociais eleitos entrardo em exercicio no 31° dia, salvo se

houver impugnagdo judicial do acto eleitoral. 	

ARTIGO 32.°

(ENTREGA DE VALORES E DOCUMENTOS)



E obrigagao legal dos Orgdos sociais cessantes fazer a entrega de

todos os valores, documentos, inventarios e arquivos da Associagao

aos Orgaos eleitos para novo mandato e ate ao acto da posse destes.

ARTIGO 33°

(RESPONSABILIDADE DOS TITULARES DOS ORGAOS SOCIAIS)

1.0s titulares dos Organs Sociais nao podem abster-se de votar nas

reuniOes a que estiverem presentes e sac) responsaveis, civil e crimi-

nalmente, pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercicio do

mandato. 	

2.Os titulares dos Orgaos Sociais ficam exonerados de responsabi-

lidade se: 	

Nab tiverem tornado parte na respectiva deliberagao e a reprova-

rem corn declaracao na acta da sessao imediata em que se encon-

trem presentes; 	

Tiverem votado contra essa deliberagdo e o fizerem consignar na

acta respectiva. 	

3.A aprovagao dada pela Assembleia Geral ao relaterio e contas de

gerência da Direccao e ao parecer do Conselho Fiscal iliba os mem-

bros destes Orgaos Sociais da responsabilidade para coin a Associa-

gap, salvo provando-se omiss6es por ma le ou falsas indicagOes. 	

ARTIGO 34°

(REPRESENTACAO)

1. A representagao da Associagdo, em juizo ou fora dele, cabe a

Direccao ou a quem ela designar, sem prejuizo do disposto no artigo

seguinte. 	



2. Perante as entidades publicas administrativas a quern compete a

fiscalizagao, inspeccao e controlo da utilizagdo de fundos pliblicos,

responde, em nome da Associagao, a Direcgao. 	

ARTIGO 35°

(DELIBERAOES E ACTAS DOS 0RGÄOS SOCIAIS)

Os Orgaos de administragao e fiscalizagao so podem deliberar

corn a presenga da maioria dos seus titulares. 	

As deliberagOes dos Orgaos de administragao e fiscalizagao, salvo

diferente disposigao estatuteria ou legal, sao tomadas por maioria

dos titulares presentes, tendo o Presidente voto de qualidade em

caso de empate na votagao. 	

3. As deliberagOes da Assembleia-geral, para as quais os presentes

estatutos ou a lei nao exijam maioria qualificada, sera() tomadas por

maioria simples dos votos dos associados presentes. 	

As deliberagOes respeitantes a eleicOes de Orgaos Sociais e a

assuntos de incidthcia pessoal dos seus titulares sao realizadas por

escrutinio secreto. 	

Sao sempre lavradas actas das reuniOes de qualquer Orgao Social

da Associagao, as quais sae obrigatoriamente assinadas por todos

os membros presentes ou, quando respeitem a reuni6es da Assem-

bleia-geral, pelos membros da respectiva Mesa. 	

ARTIGO 36.°

(CONDIOES DE EXERCICIO DOS CARGOS)

1. 0 exercicio de qualquer cargo nos Orgaos Sociais da associagao é

gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas dele deriva-



das. 	

2. Quando o volume do movimento financeiro ou a complexidade da

administragdo da Associagdo exija a presenga prolongada de urn ou

mais titulares do Organ de administragdo podem estes ser remune-

rados, sendo a remuneragao determinada pela Assembleia Geral.

ARTIGO 37°

(FORMA DE OBRIGAR)

Para obrigar a Associagao sac) necessarias e bastantes as assina-

turas de dois membros efectivos da Direcgao, uma das quais sera a

do Presidente ou a do Secreterio. 	

Nas operagOes financeiras sdo obrigatOrias duas assinaturas con-

juntas, uma das quais deve ser do Presidente da Direcgdo ou do

Tesoureiro ou do Secretario. 	

3. Os actos de mero expediente poderdo ser assinados por qualquer

membro da Direcgdo. 	

ARTIGO 38.°

(RENUNCIA AO MANDATO)

Os membros dos Orgaos sociais da Associagao podem renunciar

ao mandato devendo para o efeito comunica-lo de imediato por

escrito ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 	

Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, em conse-

quancia da rentincia, declarar a vacatura do lugar, dando de ime-

diato conhecimento ao Presidente do respectivo Orgao. 	

ARTIGO 39.°

(CAUSAS PARA A PERDA DE MANDATO)



Sao causas para a perda de mandato dos elementos dos Orgaos

sociais: 	

A perda da qualidade de Associado; 	

A destituicao do cargo pela Assembleia Geral; 	

A condenacao por crime grave doloso a que corresponda pena de

prisao superior a 3 anos nos termos do COdigo Penal. 	

A nao compardncia injustificada as reuniOes do respectivo Orgao

social a que pertenca por 3 vezes consecutivas ou 6 alternadas.

ARTIGO 40.°

(SUBSTITUICAO DOS MEMBROS DOS eIRGAIOS SOCIAIS)

No caso de falta, impedimento ou vacatura de lugar de Presidente

de qualquer Orgao, o mesmo sera preenchido pelo Vice-presidente,

segundo a ordem de precedancia da sua colocagae na lista, no caso

de haver mais que um Vice-Presidente. 	

No caso de vacatura do cargo de qualquer outro membro dos

Orgaos sociais, incluindo o do Vice-presidente que assuma a presi-

ddncia, competira ao respectivo Orgão social chamar o primeiro

suplente pela ordem constante da lista eleita, e deliberar sobre o

preenchimento desse lugar vago. (redistribuicao dos cargos). 	

3. No caso de se esgotar o tanner° de suplentes para o preenchi-

mento das vagas, e o Orgdo ficar sem quorum deliberativo, proceder-

se-a a nova eleicao para esse Organ. 	

4 Em qualquer das circunstancias indicadas nos nUmeros 2 e 3

deste artigo, os membros designados para preencher o cargos ape-

nas completam o mandato. 	



SECO.° II

ASSEMBLEIA-GERAL

suBsEccito

ESTATUTO E composicAo

ARTIGO 41.°

(ESTATUTO E composicAo)

A Assembleia Geral a constituida pelos Associados Efectivos no

pleno gozo dos seus direitos e, nela, reside o poder deliberativo da

Associaflo. 	

Consideram-se Associados Efectivos no pleno gozo dos seus direi-

tos os que ndo tenham as quotas em atraso por periodo superior a

(12) meses ou ndo se encontrem suspensos. 	

ARTIGO 42°

(MESA DA ASSEMBLEIA GERAL)

A Assembleia-geral a dirigida pela respectiva Mesa, que se com-

pee de um Presidente, urn Vice-presidente e urn Secreffirio. 	

Haverà ainda dois suplentes. 	

Na falta ou impedimento do Presidente e do Vice-Presidente cabe

a Assembleia Geral designar de entre os Associados presentes quem

presidiré. a Mesa. 	

Na falta ou impedimento do Secretário e dos suplentes o Presi-

dente da Mesa designard de entre os Associados presentes quern

deve secretariar a reunido. 	

5. No caso de vacatura de lugar o mesmo sera preenchido tendo em

conta o disposto no artigo 40.°. 	



SUBSECCAO II

COMPET ENCIAS

ARTIGO 43°

(COMPETENCIA DA ASSEMBLEIA GERAL)

Compete a Assembleia Geral deliberar sobre todas as matárias

nä° compreendidas nas atribuigales e competéncias legais ou esta-

tutarias dos outros Orgaos Sociais. 	

Sao, necessariamente, da competéncia da Assembleia Geral: 	

Definir as linhas fundamentais de actuacdo da Assembleia Geral;

Acompanhar a actuagdo dos demais Orgdos Sociais e zelar pelo

cumprimento da Lei bem como dos Estatutos e Regulamentos da

Associagdo; 	

Apreciar e votar as propostas de alteragdo aos Estatutos; 	

Apreciar e votar os Regulamento bem como as alterageoes que the

sejam propostas; 	

e) Deliberar sobre a extingdo da Associagdo bem como eleger a

Comissdo Liquidatária e destino dos bens. 	

1) Eleger e destituir, por votagdo secreta os membros dos Orgdos

Sociais; 	

Apreciar e votar o relaterio e conta de gerencia do ano anterior

bem como o parecer do Conselho Fiscal; 	

Apreciar e votar o Plano de Actividades e Orgamento para o ano

seguinte, bem como o parecer do Conselho Fiscal e ainda os orga-

mentos suplementares propostas pela Direcgdo; 	

i) Apreciar e deliberar sobre todos os requerimentos propostas e



recursos que the sejam apresentados pelos membros dos organs

Sociais ou Associados, de acordo corn os Estatutos e Regulamentos;

Fixar, sob proposta da Direcce.o, os valores minimos da quota dos

Associados bem como a periodicidade e forma de pagamento; 	

Deliberar, sob proposta da Direcgdo, a nomeagdo de Associados

Benernaritos e Honordrios; 	

1) Atribuir Louvores e Condecoracees nos termos dos Estatutos e

Regulamentos aprovados em Assembleia-geral; 	

Autorizar o Presidente da Direcflo da Associacan a demandar

judicialmente os membros dos Orgaos Sociais, por actos lesivos pra-

ticados no exercicio das suas fungOes; 	

Autorizar a Direcgdo a contrair ou fazer emprastimos e aquisi-

gOes, desde que excedam os actos de administragán ordindria, ap6s

parecer do Conselho Fiscal; 	

o) Autorizar a Direcca.o a arrendar ou alienar imOveis da Associaflo

bem como participacOes ou outras que a Associacdo detenha; 	

ARTIGO 44°

(COMPETENCIA DO PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA

GERAL)

Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral: 	

Convocar e dirigir os trabalhos da Assembleia Geral e demais

reuniOes por si convocadas, nomeadamente as reuniees conjuntas

dos Orgaos Sociais e do Conselho Disciplinar. 	

Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar os livros

de actas da Assembleia Geral; 	



Dar posse aos membros eleitos dos Orgaos Sociais; 	

Receber e submeter a Assembleia Geral, nos prazos legais, os

requerimentos e recursos cuja decisdo seja competência desta; 	

e) Fixar o limite de tempo e o ntimero de intervenceies permitidas a

cada associado, na discussdo de cada assunto, exceptuando-se os

representantes dos Orgaos Sociais, na Sessao da Assembleia em

que a intervencdo ocorrer; 	

I) Presidir e tramitar todo o processo eleitoral dos Orgaos Sociais, de

acordo com a lei e os presentes estatutos, nomeadamente, verificar

a ilegibilidade dos candidatos bem como a regularidade das listas

concorrentes; 	

Integrar o Conselho Disciplinar; 	

Exercer as demais competacias que the sejam conferidas pela

lei, estatutos ou deliberacees da Assembleia-geral. 	

i) Participar, sempre que o entenda por conveniente, nas reunieies

dos demais Orgaos Sociais mas sem direito a voto. 	

ARTIGO 45°

(COMPETENCIA DO VICE-PRESIDENTE DA MESA DA ASSEM-

BLEIA GERAL)

Compete ao Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral coadjuvar

o Presidente da Mesa no exercicio das suas fungi:3es e substitui-lo

nas suas faltas ou impedimentos. 	

ARTIGO 46°

(COMPETÉNCIA DO SECRETARIO DA MESA DA ASSEMBLEIA

GERAL)



Compete ao secretario da Mesa da Assembleia Geral: 	

Lavrar as actas e emitir as certidOes respectivas no prazo de

quinze dias a contar da data em que foram requeridas; 	

Preparar e tramitar todo o expediente da Mesa. 	

Fazer o registo dos associados presentes nas sesseles da Assem-

bleia Geral e dos que durante a sessao pedirem para intervir, pela

respectiva ordem; 	

Escrutinar no acto eleitoral; 	

e) Praticar todos os demais actos e funcOes decorrentes da lei, esta-

tutos e regulamentos; 	

SUBSECCAO III

FUNCIONAMENTO

ARTIGO 47°

(REUNIOES)

As reunieles da Assembleia Geral sdo ordindrias e extraordindrias

A Assembleia Geral reunird ordinariamente: 	

No final de cada mandato, no més de Dezembro, para a eleigdo

dos Orgdos sociais. 	

Ate ao final do riles de Dezembro de cada ano, por solicitagdo da

Direcgdo, para aprovar o Plano e Orcamento para o ano seguinte; 

c) Ate trinta e um de Marco de cada ano, por solicitagálo da Direc-

gdo, para a discussdo e aprovagdo do RelatOrio e Conta de Gefencia

do ano anterior e do parecer do Conselho Fiscal, devendo estes

documentos estarem patentes para consulta dos associados nos oito

dias anteriores a realizacdo da Assembleia Geral. 	



3. A Assembleia Geral reunird extraordinariamente: 	

A pedido da Direcgdo ou do Conselho Fiscal; 	

A requerimento fundamentado e subscrito por urn minimo de

vinte associados efectivos no pleno gozo dos seus direitos sociais; 

c) - A requerimento de qualquer associado, caso a Direcgao nao

convoque a Assembleia-geral nos casos em que deve faze-lo; 	

4. A reuniao da Assembleia Geral que seja convocada ao abrigo da

alinea b) do nirmero anterior so podera efectuar-se se estiverem pre-

sentes, pelo menos, très quartos dos requerentes. 	

5. Quando a reuniao prevista no ntimero anterior nao se realizar

por faita do nirmero minimo de associados requerentes, os que fal-

tarem ficam inibidos, pelo prazo de dois anos, de requerer a reuniao

extraordinaria da Assembleia Geral e sao obrigados a pagar as des-

pesas decorrentes da convocagdo, salvo se justificarem a falta por

motivos de forga maior. 	

ARTIGO 48°

(FORMA DE coNvocAgAo)

A Assembleia Geral a convocada pelo Presidente da Mesa da

Assembleia Geral atravès de Edital afixado na sede social e outros

locais julgados de interesse para o efeito e publicado num dos jor-

nais de tiragem diaria mais lidos no concelho, corn o minimo de 13

dias de antecedéncia, indicando-se no mesmo aviso o dia, hora e

local da reuniao e a respectiva ordem de trabalhos. 	

A comparencia de todos os associados sanciona quaisquer irregu-

laridades da convocagao, desde que nenhum deles se oponha a rea-



lizagdo da Assembleia Geral. 	

ARTIGO 49°

(FUNCIONAMENTO)

A Assembleia Geral nao pode deliberar, em primeira convocagdo,

sem a presenga de, pelo menos, metade dos associados, podendo

deliberar 30 minutos depois da hora inicial, corn qualquer roamer()

de presengas, desde que nao inferior a três associados efectivos.

As deliberagOes da Assembleia Geral sac) tomadas em observán-

cia corn o disposto no n.° 3 do artigo 35.°. 	

ARTIGO 50°

(REPRESENTACAO DOS ASSOCIADOS)

1 - E admitida a representagdo do Associado, no pleno gozo dos

seus direitos, mediante carta do pr6prio, corn assinatura reconhe-

cida pela Secretaria ou por entidade competente, dirigida ao Presi-

dente da Mesa da Assembleia Geral. 	

2 - A delegagdo de poderes so pode ser feita noutro Associado, tam-

bám no pleno gozo dos seus direitos. 	

3 - Ndo poderdo ser delegadas mais que trés representagOes em

cada associado.

	

	

ARTIGO 51°

(PRIVAPAO DO DIREITO DE VOTO)

1.0 associado nao pode votar, por si ou como representante de

outrem, nas matárias em que haja conflito de interesses entre a

associagdo e o pr6prio, ou o representado, seus cOnjuges, ascenden-

tes ou descendentes. 	



ARTIGO 52°

(DELIBERACOES ANULAVEIS)

1 - Sao anuldveis as deliberaclies contrarias a lei e aos estatutos,

seja pelo seu objectivo, seja por irregularidades havidas na convoca-

cao dos associados ou no funcionamento da assembleia.

2 -Sao ainda anuldveis as deliberacties: 	

Tomadas sobre mathria estranha a ordem de trabalhos, salvo se

todos os Associados comparecerem a reuniao e concordarem corn o

aditamento; 	

Tomadas corn infraccao do disposto no artigo anterior destes

estatutos se o voto do Associado impedido for essencial a existência

da maioria necessaria. 	

ARTIGO 53°

(ACTAS)

De todas as reunities da Assembleia Geral sera() lavradas actas, em

livro prOprio onde constarao o nUmero de associados presentes e as

discussoes e deliberacees tomadas, as quais sera() assinadas por

todos os membros da Mesa. 	

sEccAo

ORGAOS DE ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO

SUBSECCAO I

PRINCIPIOS GERMS

ARTIGO 54.°

(FUNCIONAMENTO DOS ORGAOS DE ADMINISTRACAO E PIS-

CALIZACAO)



Os Orgdos de administragao e fiscalizacao sao convocados pelos

respectivos Presidentes e as respectivas deliberacOes tomadas em

observância com o disposto nos n.° 1 e 2 no artigo 35.° destes esta-

tutos. 	

A falta de quorum deliberativo por impossibilidade de preenchi-

mento de lugares vagos em qualquer Orgdo implica a convocagdo

extraordinaria de eleicOes para esse mesmo Orgao. 	

SUBSECCAO II

DA DIFtECCAO

ARTIGO 55.°

(COMPOSICAO)

A Direcgdo a composta por cinco membros efectivos, sendo um

Presidente, urn Vice-Presidente, um Secretario, um Secrethrio-

adjunto, um Tesoureiro. 	

Haverd dois suplentes que se tornarao efectivos a medida que se

derem as vagas e pela ordem pela qual tiverem sido eleitos. 	

ARTIGO 56.°

(COMPETENCIAS DA DIRECCAO)

1.A Direccao e o Organ de administracao da Associagao; 	

2.Compete a Direccdo gerir a Associagao e represents-la, incumbin-

do-lhe, designadamente: 	

Garantir a prossecucao do fim social e efectivagdo dos direitos

dos Associados; 	

Garantir a efectivacdo dos direitos dos associados; 	

c) Elaborar anualmente e submeter a parecer do Conselho Fiscal o



relateirio e contas de geréncia, bem como o piano de actividades e

Orgamento para o ano seguinte; 	

Remeter a Mesa da Assembleia Geral para aprovagdo, o Plano de

Actividades e Orcamento para o Ano seguinte bem como o RelatOrio

e Conta de Geräncia do Ano anterior, acompanhados do parecer do

Conselho Fiscal; 	

Assegurar a organizagdo e o funcionamento dos servicos, bem

como a escrituracao dos livros, nos termos da lei; 	

Contratar e gerir o pessoal dos quadros da Associaflo fixando os

respectivos horários de trabalho e vencimentos; 	

Representar a Associagen em juizo e fora dele; 	

Solicits" ao Presidente da Mesa da Assembleia Gral, a convocacdo

das Assembleias Gerais para aprovagdo do Relateirio e Conta de

Gerencia e ainda do Plano de Actividades e Orcamento, sem prejuizo

das demais convocatOrias daquele Orgao nas circunstancias fixadas

nos presentes estatutos; 	

Aprovar ou indeferir as propostas de admissdo de Associados efec-

tivos; 	

Propor a Assembleia Geral a nomeagdo de Associados Benemari-

tos e Honothrios bem como propor a atribuigdo de louvores da com-

petència deste Orgao social; 	

Propor a Assembleia Geral a reforma ou alterano dos estatutos; -

1) Fixar ou modificar a estrutura dos servigos da Associagao, elabo-

rando os respectivos regulamentos; 	

m) Fornecer ao Conselho Fiscal os elementos que the forem solicita-



dos para o cumprimento das suas atribuigOes; 	

Manter sob a sua guarda e responsabilidade os bens e valores da

Associagao; 	

Elaborar e manter actualizado o inventario do patrim6nio da

Associagdo; 	

Ordenar a instauragao de processos disciplinares aos associados

e aplicar sancOes nos termos dos presentes estatutos, em materia

da sua competOncia; 	

Submeter a apreciagao e votagao da Assembleia Geral os assun-

tos que, pela sua importancia, exijam deliberagao daquele Orgao; 	

Propor a Assembleia Geral a alteragao do valor de quota minima; -

Fixar as taxas eventualmente devidas pela utilizagdo dos servigos

da Associagao, por terceiras pessoas; 	

Aceitar herangas e donativos, nos termos da lei; 	

Celebrar contratos de desenvolvimento em areas especificas, no

ambito da prevengdo e reacgao a acidentes e designadamente quan-

to a criagao e o funcionamento de equipas de intervengao perma-

nente, ou outras, legal ou protocolarmente previstas; 	

Nomear comissOes ou grupos de trabalho que entenda convenien-

tes para uma melhor prossecugao dos objectivos estatutarios; 	

Deliberar sobre a aquisigao onerosa, alienagao a qualquer titulo e

o arrendamento ou cedência a qualquer titulo, de bens mOveis, ain-

da que sujeitos a registo, pertencentes a Associagao e respectivo

processo de concurso ptiblico ou hasta pUblica, ou dispensa dos

mesmos, em razao do procedimento julgado mais conveniente, fun-



damentado em acta, sendo que, em qualquer caso, os precos e valo-

res aceites nao podem ser inferiores aos que vigorarem no mercado;

x) Exercer todas as demais funciies que the sejam atribuidas por lei,

pelos presentes estatutos e regulamentos e praticar todos os actos

necessarios a defesa dos interesses da Associacao; 	

y)Elaborar regulamentos internos sobre materias da sua competên-

cia e zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos, dos regulamentos

internos e das deliberagOes dos Argaos da Associagao. 	

z)Nomear os elementos do Comando e remeter a Autoridade Nacio-

nal de Protecgdo Civil, para homologacao; 	

aa)Atribuir distingOes honorificas de acordo com os Regulamentos

!Memos; 	

bb) Manter actualizada e apta a ser apresentada aos Argaos sociais,

relagao dos sOcios no pleno gozo dos seus direitos; 	

cc) Promover eventos desportivos, culturais e recreativos, bem como

iniciativas no Ambito dos cuidados de sailde e ainda outras activi-

dades, com ou sem fins lucrativos, previstas nos Regulamentos ou

autorizadas pela Assembleia Geral; 	

dd) Propor a Assembleia Geral o arrendamento ou alienagdo de imti-

veis da Associagdo; 	

3. A Direccdo pode delegar em profissionais qualificados ao servico

da instituicao, ou em mandatarios, alguns dos seus poderes, nos

termos previstos nos estatutos ou aprovados pela Assembleia Geral,

bem como revogar os respectivos mandatos, podendo ainda, em

alternativa, delegar poderes de gestao executiva, numa comissdo



executiva, composta por trés elementos, sendo presidida pelo Presi-

dente ou, na sua ausência ou impedimento, por urn dos Vice-

Presidentes, e ainda por outro titular efectivo da Direccao, podendo

o terceiro elemento ser urn funcionario do quadro do pessoal contra-

tado do quadro de pessoal da Associacao. 	

ARTIGO 57°

(COMPETENCIAS DO PRESIDENTS)

Compete ao Presidente da Direccao: 	

Superintender na Administragao da Associacdo e orientar e fisca-

lizar os respectivos servicos; 	

Representar a Associagao em juizo e fora dele; 	

Convocar e presidir as reuniiies da Direccao; 	

Promover o cumprimento das deliberaciies da Assembleia-geral,

do Conselho Fiscal, da Direccão e do Conselho Disciplinar; 	

e) Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar o livro

das actas da Direccao; 	

0 Integrar o Conselho Disciplinar; 	

g) Exercer todas as demais fungeles que the sejam atribuidas pela

lei, pelos estatutos e regulamentos, bem como as que the forem

expressamente delegadas pelas Direccao, desde que sejam legal-

mente delegaveis. 	

ARTIGO 58°

(COMPETENCIAS DOS VICE-PRESIDENTES)

Compete aos Vice-Presidentes substituirem, pela ordem indicada na

lista eleita para a Direccao, o Presidente nas suas faltas ou impedi-



mentos e colaborarem corn a Direcgdo e corn o Presidente no exerci-

cio das respectivas competthcias, designadamente: 	

Na elaboracdo de resumo das actividades o qual constituird ele-

mento para o relatOrio da Direccdo a apresentar em Assembleia

Geral; 	

Na elaboragdo das propostas dos orcarnentos da Associagan,

submetendo-os a apreciacao da Direccdo; 	

Na observancia dos preceitos orcamentais e na aplicagdo das res-

pectivas dotacOes; 	

No cumprimento dos servicos de contabilidade e expediente man-

tendo-os sempre organizados e actualizados; 	

No cumprimento das disposigOes legais ern relacdo aos trabalha-

dores; 	

No zelo pela conservacdo do patrim6nio da Associagao que the

ester afecto. 	

ARTIGO 59°

(COMPETENCIAS DO SECRETARIO)

1. Compete ao Secretdrio: 	

Organizar e orientar todo o servico de secretaria; 	

Preparar a agenda de trabalho para as reuniOes da Direcgdo, de

acordo corn as orientacOes do Presidente ou de quem o substitua; 	

c) Lavrar as actas no respectivo livro mantendo-o sempre em dia; 

d) Prover todo o expediente da Associacán; 	

e) Passar, no prazo de quinze dias, as certidOes das actas pedidas

pelos associados. 	



3. Ao Secretario adjunto compete: 	

Coadjuvar o Secretario no exercicio das suas fungOes e substitui-

lo nas suas faltas ou impedimentos

Executar as tarefas que the forem delegadas. 	

ARTIGO 60°

(COMPETENCIAS DO TESOUREIRO)

1.Compete ao Tesoureiro: 	

A arrecadaflo de receitas; 	

A satisfacao das despesas autorizadas; 	

Assinar, todos os documentos em que legal e estatutariamente a

sua assinatura seja obrigatória, designadamente nas operagOes

financeiras conjuntamente corn o Presidente da Direccdo, ou, na

sua falta ou impedimento, corn o Vice - Presidente;

Emitir as autorizacees de pagamento e as guias de receita, arqui-

vando todos os documentos de despesa e receita; 	

Depositar em qualquer instituicao de crtdito, a ordem da Asso-

ciagao, as disponibilidades financeiras; 	

A orientacao e controlo da escrituragao de todos os livros de recei-

ta e despesas, velando pela seguranca de todos os haveres e confe-

rindo o cofre pelo menos uma vez por mês; 	

A apresentaflo a Direcgdo do balancete ern que se descriminem

as receitas e as despesas do m8s anterior, bem como a prestagao de

contas, sempre que a Direccao o entenda; 	

A elaboracao anual de urn Orcamento em que se descriminem as

receitas e despesas previstas para o exercicio do ano seguinte; 	



Efectuar o necessdrio provimento de fundos para que, nas datas

estabelecidas a Associagdo, possa solver os seus compromissos; 	

A actualizagän do inventario do patrimOnio associativo; 	

1) Em geral prestar todos os esclarecimentos sobre assuntos de con-

tabilidade e tesouraria. 	

ARTIGO 61°

(COMPETENCIAS DOS VOGAIS E SUPLENTES DA DIRECcAO)

Aos Vogais compete coadjuvar os restantes elementos do elenco

directivo e desempenhar as missoes que lhes forem atribuidas.

Os Suplentes podem participar nas reunifies de Direcgdo, sem

direito a voto, competindo-lhes colaborar com a Direcgdo no exerci-

cio das fungOes de gestao da Associagdo. 	

ARTIGO 62°

(FUNCIONAMENTO)

A Direccdo reunira sempre que for julgado conveniente, sob con-

vocagdo do Presidente, por iniciativa deste ou da maioria dos seus

membros ou a pedido do Conselho Fiscal ou da Assembleia Geral,

mas, obrigatoriamente, uma vez por mds

As deliberaciies sera° tomadas, tendo em conta o disposto nos

ntimeros 1 e 2 do artigo 35.° e ntimero um do artigo 54.°, cabendo

ao Presidente, voto de qualidade em caso de empate. 	

3. Das reunities da Direccdo seren lavradas actas em livro prtiprio,

que deverdo ser assinadas pelos presentes. 	

sussEccAo

DO CONSELHO FISCAL



ARTIGO 63°

(comPosicAo)

1 - 0 Conselho Fiscal a constituido por urn Presidente, urn Vice-

presidente e urn Secretario Relator. 	

2 - Havera simultaneamente dois suplentes, que se tornarao efecti-

vos a medida que se derem vagas e pela ordem em que tiverem sido

eleitos, podendo, ate entao e sem prejuizo disso, assistirem as reu-

niiies do Conselho Fiscal e tomarem parte na discussao dos assun-

tos, mas sem direito a voto. 	

ARTIGO 64.°

(COMPETENCIAS DO CONSELHO FISCAL)

0 Conselho Fiscal e o Organ de fiscalizagao da Associagao. 	

Ao Conselho Fiscal compete zelar pelo cumprimento da lei e dos

estatutos, incumbindo-lhe, designadamente:

Exercer a fiscalizagao sobre a escrituragao e documentos da insti-

tuigao, sempre que o julgue conveniente; 	

Assistir ou fazer-se representar por urn dos seus titulares as reu-

nthes do Orgao de administragao, sempre que o julgue conveniente; -

Dar parecer sobre o relathrio, contas e orgamento e sobre todos os

assuntos que o Orgao de administragao submeta a sua apreciagao; -

Solicitar a convocagao da Assembleia Geral sempre que o julgar

conveniente; 	

Solicitar a Direcgao reunifies extraordindrias para discussao con-

junta de assuntos cuja importancia o justifique; 	

Emitir parecer aos outros Orgaos Sociais sobre quaisquer assun-



tos para que seja consultado, designadamente sobre a aquisicaio

onerosa e alienacdo de imOveis, reforma ou alteracdo dos Estatutos

e dissolugdo da Associagdo; 	

g) Exercer todas as outras competências que the sejam atribuidas

pelos estatutos e regulamentos. 	

ARTIGO 65.°

(COMPETENCIAS DO PRESIDENTE)

Compete ao Presidente do Conselho Fiscal: 	

Convocar e presidir as reunieies do Conselho Fiscal; 	

Assinar os termos de abertura e enceramento e rubricar o respec-

tivo livro de actas; 	

Integrar o Conselho Disciplinar; 	

Representar o Conselho Fiscal na Assembleia Geral, 	

e) Exercer todas as demais functies que the sejam atribuidas pela

lei, pelos Estatutos e Regulamentos. 	

ARTIGO 66.°

(COMPETENCIA DO VICE-PRESIDENTE)

Compete ao Vice-Presidente do Conselho Fiscal coadjuvar o Presi-

dente nas functies que a este pertencem e substitui-lo na sua

ausência ou impedimento. 	

ARTIGO 67.°

(COMPETENCIA DO SECRETARIO-RELATOR)

Compete ao Secretdrio Relator: 	

a) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniries do Conselho

Fiscal; 	



Prover todo o expediente; 	

Lavrar as actas no respectivo livro; 	

Emitir, no prazo de quinze dias, certidoes das actas pedidas pelos

associados; 	

Relatar os pareceres do Conselho Fiscal sobre os assuntos que

the forem submetidos. 	

ARTIGO 68.°

(FUNCIONAMENTO)

1 - 0 Conselho Fiscal retie, ordinariamente, uma vez em cada tri-

mestre, podendo reunir tambárn extraordinariamente para aprecia-

gão de assuntos de catheter urgente, por convocagdo do Presidente,

por iniciativa da maioria dos seus membros ou, ainda, a pedido da

Direcgdo ou da Assembleia Geral. 	

2 - As deliberagOes do Conselho Fiscal setho tomadas por maioria

simples de votos dos presentes, cabendo ao presidente o voto de

qualidade em caso de empate. 	

3 - Os assuntos, decislies e deliberaglies constardo de livro pthprio

de actas, as quais setho assinadas pelos presentes. 	

ARTIGO 69.°

(VINCULACÃO COM ACTOS DA DIRECCAO)

0 Conselho Fiscal a solidariamente responsavel, corn a Direccao,

pelos actos sobre os quais tenha emitido parecer favothvel ou quan-

do, tendo tido conhecimento de qualquer irregularidade, ndo lavre o

seu protesto ou nao faga a devida cornunicagão a Mesa da Assem-

bleia Geral. 	



CAPITULO IV

DAS ELEICOES

ARTIGO 70.°

(PROCESSO ELEITORAL)

1 - No ano em que terminar o mandato dos titulares dos dorgdos

sociais, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral em exercicio,

anunciard ate 31 de Outubro, atraves de edital, a abertura do pro-

cesso eleitoral e manda preparar os cadernos eleitorais que deverao

estar concluidos ate ao dia 30 de Novembro. 	

2 - A Assembleia Geral eleitoral a realizar no Tries de Dezembro des-

se ano em que terminar o mandato, sera convocada pelo Presidente

da Mesa em exercicio, com a antecedencia minima de dez dias atra-

ves de edital onde sera designado o dia, a hora e o local da sua rea-

lizacao. 	

3 - Se por qualquer razdo o mandato dos titulares dos Orgaos

sociais terminar antes de cumprido o periodo normal de duragdo,

sera° realizadas eleicOes intercalares, parciais ou gerais, cabendo

Assembleia-geral decidir sobre a forma da eleicao. 	

ARTIGO 71°

(ELEGIBILIDADE)

1 - Sao elegiveis os Associados Efectivos que satisfacam, cumulati-

vamente os seguintes requisitos: 	

a) Estejam no pleno gozo dos seus direitos sociais, de acordo com o

estabelecido no artigo 11.° dos presentes estatutos, a data da apre-



sentagdo das candidaturas; 	

Sejam maiores de dezoito anos ou emancipados; 	

Nao facam parte dos organs sociais de outras Associactles cone-

neres; 	

Nao tenham sido destituidos dos Clrgdos Sociais da Associacdo

por irregularidades cometidas no exercicio das suas funceies; 	

Nao sejam trabalhadores remunerados da Associacan; 	

f) Ndo tenham qualquer impedimento ou motivo de inelegibilidade

nos termos da lei. 

	

	

ARTIGO 72.°

(FORMALIZACAO DE CANDIDATURAS)

1 - As candidaturas as eleicOes sdo feitas segundo o sistema de lista

completa para a Mesa da Assembleia Geral, Direcgdo e Conselho

Fiscal, compostas por Associados Efectivos, no pleno gozo dos seus

direitos sociais, nas quaffs se especificardo a identificacdo completa

dos candidatos, respectivo niimero de Associado bem como a indi-

cacao do Orgao e cargo para que sao propostos, incluindo os suplen-

tes. 	

2 - As listas concorrentes aos eirgdos sociais, a submeter a sufragio,

deverdo ser apresentadas ao Presidente da Mesa da Assembleia

Geral, na Sede da Associacao, ate dez dias antes da data da

Assembleia Geral eleitoral. 	

3 - A Direccao pode propor uma lista as eleicries. 	

4 - As listas de candidatura aos Organs deverao incluir urn niimero

de candidatos efectivos igual ao mimero de membros do respectivo



Orgao acrescido de dois suplentes, nao podendo qualquer Associado

subscrever nem integrar mais que uma lista, nem integrar mais que

urn Organ da Associagao. 	

5 - As listas sao nominais devendo completar candidatos para todos

os Orgdos sendo estes votados conjuntamente. 	

6 - As listas a submeter a eleigdo, deverao ser acompanhadas da

declaracao dos candidatos, onde expressamente manifestam a sua

aceitagao, e subscritas por urn niimero minimo de quinze Associa-

dos Efectivos, incluindo os candidatos, no pleno gozo dos seus direi-

tos.

ARTIGO 73.°

(APRECIA0.0 DAS CANDIDATURAS)

1 - 0 Presidente da Mesa da Assembleia Geral, recepciona as listas

candidata e no prazo de cinco dias verifica da sua conformidade

tendo ern conta as disposig6es estatutdrias. 	

2 - As listas que nao estejam de acordo corn as disposigfies estatu-

tarias sera.° rejeitadas e comunicada a decisdo ao seu mandatario,

que poderd corrigir ou rectificar ate ao Ultimo dia do prazo de apre-

sentagao de listas ou recorrer da decisao para a Assembleia-Geral

no prazo de cinco dias ap6s o conhecimento da decisdo. 	

A Assembleia-geral extraordindria convocada pelo Presidente da

Mesa para apreciacdo e decisdo do recurso, reunira no prazo maxi-

m° de dez dias. 	

2 - As listas admitidas a eleigdo sera.° referenciadas de acordo corn

a ordem de apresentacao por letras mathsculas (ex. A, B, C, etc.) e



mandadas afixar no edificio Sede da Associacdo. 	

ARTIGO 74.°

(BOLETIM DE VOTO)

1 - A cada eleitor a fornecido urn boletim de voto elaborado em

papel liso e ndo transparente, contendo impressas as letras mairis-

culas atribuidas as listas concorrentes ao sufragio e urn quadrado

frente de cada uma dessas letras. 	

2 - 0 voto 6 expresso atravás da inscricao de uma cruz no interior

do quadrado correspondente a lista em que o leitor pretende votar. -

3 - 0 eleitor entregare. ao Presidente da mesa o boletim de voto

dobrado em quatro partes, apt's o que o mesmo sera arrecadado na

urna. 	

4 - Os boletins que contenham emendas, rasuras ou inscrigOes

scree considerados nulos e os boletins em branco sera° considera-

dos abstengdo. 	

ARTIGO 75.°

(FORMA DE VOTACAO)

1 - A eleigdo dos Orgdos sociais a feita atrav8s de votaflo secreta

tendo cada Associado direito a um voto. 	

2 - E permitido o voto por procuraflo, corn reconhecimento da

assinatura, mas cada Associado nao podera representar mais do

que tres outros Associados. 	

3 - Nao a admitido o voto por correspond8ncia. 	

4 - A Mesa de voto funcionard na reunido da Assembleia Geral con-

vocada para o efeito ou podendo tambam funcionar na Sede da



Associagao, por um periodo nao inferior a duas horas, sendo presi-

dida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral ou na sua

ausancia pelo Vice-Presidente e cada lista podera fazer-se represen-

tar junto da mesa por urn Delegado devidamente credenciado pelo

respectivo mandaterio ou pelo candidato a Presidente da Direcgdo. -

5 — 0 escrutinio far-se-a na mesma Assembleia Geral, imediatamen-

te apOs a conclusao da votagao, considerando-se proclamados elei-

tos os elementos da lista mais votada. 	

CAPITULO V

DA GESTAO FINANCEIFtA

ARTIGO 76.°

(DAS RECEITAS)

Sao receitas da Associagao: 	

Os produtos das quotas dos associados efectivos; 	

As comparticipagOes dos associados e familiares pela utilizagdo

dos servigos da associagao; 	

c) As retribuigOes de quaisquer servigos prestados, a titulo nao gra-

tuito, pela associagao ou pelo Corpo de Bombeiros por ela detido; 

d) Os subsidios, comparticipagOes e financiamentos pfiblicos ou

particulares; 	

Donativos, legados e herangas feitos a favor da Associagao; 	

Produtos e resultados de sociedades, parcerias ou outras compar-

ticipagOes devidos a associagan; 	

Os rendimentos de bens prOprios; 	

0 produto liquido de quaisquer espectâculos, festas ou outras



realizagOes; 	

0 produto da venda de bens imtiveis ou mOveis pertencentes

associagdo; 	

0 produto de subscriglies; 	

k) Quaisquer verbas que the seja atribuidas por lei ou por protoco-

los. 	

ARTIGO 77.°

(QUOTIZACAO)

Cada Associado efectivo, singular ou colectivo, pagard uma quota

mensal, segundo valor, periodicidade e modalidade a definir em

Assembleia Geral. 	

ARTIGO 78.°

(DAS DESPESAS)

Constituem despesas da Associagão as resultantes de: 	

Administragdo ordindria e extraordinária da Associagdo e funcio-

namento dos respectivos servicos; 	

Operacionalidade do Corpo de Bombeiros; 	

Encargos corn o pessoal da Associagdo; 	

Encargos legais; 	

Quaisquer outras resultantes do cumprimento dos fins da Asso-

ciagdo e das actividades por ela desenvolvidas, directa ou indirec-

tamente; 	

Manutengdo e conservagdo do patrimOnio social da Associagdo.



ARTIGO 79.°

(DOS MEIOS FINANCEIROS)

Os meios financeiros na disposicdo da Associacao sao obrigatoria-

mente depositados em conta da Associacao aberta em instituiceies

de cradito. 	

CAPITULO VI

CONSELHO DISCIPLINAR

ARTIGO 80.°

(ESTATUTO E COMPOSICAO)

1 - 0 Conselho Disciplinar é a instancia de recurso hierarquico das

decisoes, em matária disciplinar, do Comandante do Corpo de Born-

beiros. 	

2 - 0 Conselho Disciplinar é composto pelos Presidentes da Mesa

da Assembleia Geral, da Direccao e do Conselho Fiscal. 	

ARTIGO 81.°

(COMPETÉNCIA)

Ao Conselho Disciplinar compete, de acordo corn a Lei, corn os Esta-

tutos e corn os Regulamentos e corn base nos principios do Direito e

da Justica, decidir os recursos hierarquicos das decisties do

Comandante do Corpo de Bombeiros. 	

ARTIGO 82.°

(REUNIOES)

0 Conselho Disciplinar reunird por iniciativa do Presidente da Mesa

da Assembleia Geral ou na sua falta ou impedimento, por iniciativa

de qualquer urn dos seus outros membros, sempre que the seja diri-



gido recurso hierarquico cuja decisdo seja da sua competancia. 	

ARTIGO 83.°

(DECISOES)

1 - As decisOes do conselho Disciplinar sdo tomadas por maioria

dos seus membros. 	

2 - InTäo e permitida a abstencao na votacdo de matêrias da compe-

téncia do Conselho Disciplinar 	

3 - 0 Conselho Disciplinar deve proferir decisdo sobre os recursos

que the sejam submetidos no prazo de noventa dias seguidos, apOs

a recepgdo dos mesmos. 	

4 - As decisOes do Conselho Disciplinar devem ser sempre funda-

mentadas, sendo licito ao membro que vote vencido expressar,

resumidamente, as razOes da sua discorddncia. 	

5 - As decisOes do Conselho Disciplinar constardo de AcOrddo, assi-

nado por todos os seus membros, do qual constard o voto de venci-

do, se o houver. 	

6 - 0 AcOrddo sera notificado ao recorrido e ao recorrente por proto-

col° ou por carta registada corn aviso de recepcdo. 	

ARTIGO 84.°

(DEVER DE COLABOFtACAO E COOPERACAO)

Sobre todos os associados, Orgdos sociais, respectivos titulares e

membros do Corpo de Bombeiros, recai urn dever especial de cola-

boracdo e cooperacdo corn o conselho Disciplinar sempre que Para

tanto, por este, sejam notificados. 	



CAPITULO VII

DA REFORMA Oil ALTERAPAO DOS ESTATUTOS

ARTIGO 85.°

(REFORMA OU ALTERACAO DOS ESTATUTOS)

1 - Os presentes Estatutos so poderao ser reformados ou alterados

em reunido da Assembleia-geral convocada extraordinariamente

para esse efeito, sob proposta da Direccdo ou a requerimento fun-

damentado de, pelo menos, vinte associados efectivos no pleno gozo

dos seus direitos. 	

2 - Uma vez feita a convocatOria, as alteracOes estatutarias propos-

tas deverao ficar patentes aos associados na sede e em quaisquer

outras instalagOes da associagdo, com a antecedência minima de

oito dias em relacao a data marcada para a reunido da Assembleia-

geral. 	

3 - As deliberagOes sobre alteracOes dos estatutos exigem o voto

favorevel de, pelo menos, tit quartos do ntmero de associados

presentes, ndo podendo ser inferior a trinta associados.

4- 0 disposto no mlimero anterior näo é aplicavel caso a exigência

de alteracâo decorra da lei. 	

CAPITULO VIII

DA EXTINPAO

ARTIGO 86.°

(EXTINCA10)

1 - A Associagdo extingue-se quando ocorrer alguma das situacees

previstas no artigo 26.° da Lei n.° 32/2007 ou quando esgotados os



seus recursos financeiros normais e, encontrando-se em estado de

insolvéncia, os associados recusem quotizar-se extraordinariamen-

te. 	

2 - A Assembleia-geral so pode deliberar sobre a extincao da Asso-

ciacdo atraves de convocatOria expressamente efectuada para esse

efeito e aprovada por urn namero de votos nao inferior a tits quar-

tos da totalidade dos s6cios efectivos existentes a data da assem-

bleia. 	

3 - A convocatOria da Assembleia Geral devera ser feita nos termos

previstos nos estatutos e na lei e deve ser afixada na Sede e em

quaisquer outras instalagOes da Associagdo corn a anteceddncia

minima de vinte dias ern relacao a data marcada para a sua realiza-

cao. 	

ARTIGO 87.°

(DECLARACÃO DE EXTINCÃO)

1 - Nos casos previstos na alinea b) do n.° 1 do artigo 26.° da Lei

32/ 2007, a extincao so se produz se, nos 30 dias subsequentes

data em que devia operar-se, a Assembleia Geral nao decidir a pror-

rogacao da Associagdo ou a modificagao dos seus estatutos. 	

2 - A extincao por declaracao de insolvência da-se ern consequdricia

da prOpria declaracao. 	

ARTIGO 88.°

(EFEITOS DA EXTINCLO)

1 - Extinta a Associacdo a eleita uma Comissao Liquidatária pela

Assembleia Geral ou pela entidade que decretou a extincao. 	



2 - Os poderes da Comissao Liquidataria ficam limitados a pratica

dos actos meramente conservatOrios e necessarios, quer a liquida-

cdo do patrim6nio social, quer a ultimagao dos neg6cios pendentes,

sendo que, pelos actos restantes e pelos danos que deles advenham,

a Associacao respondem solidariamente os titulares dos Orgaos

sociais que os praticarem. 	

3 - Pelas obrigagOes que os titulares dos Organs sociais contrairem a

Associagao s6 responde perante terceiros se estes estavam de boa fa

e a extingan nao liver sido dada a devida publicidade. 	

ARTIGO 89.°

(DESTINO DOS BENS)

Sem prejuizo do estabelecido no artigo 29.° da Lei 32/2007 e do

artigo 166.° do COdigo Civil, os bens da Associagao extinta revertem

para outras Associacees corn finalidades iddnticas por proposta da

Comissao Liquidataria e deliberacao da Assembleia Geral. 	

CAPITULO IX

DISPOSIPOES FINALS

ARTIGO 90.°

(LEI APLICAVEL)

A Associagao, no exercicio das suas actividades, regular-se-a de

harmonia corn a legislagao aplicavel. 	

ARTIGO 91.°

(CORPO DE BOMBEIROS)

0 Corpo de Bombeiros, criado e detido pela Associagao, rege-se pelo

Regime Juridico dos Corpos de Bombeiros e Regime Juridico dos



Bombeiros, em vigor a data da publicaedo e ainda pelo Regulamento

Interno do Corpo de Bombeiros depois de homologado pela Autori-

dade Nacional de Protecede Civil. 	

ARTIGO 92.°

(DUVIDAS E CASOS OMISSOS)

1 . Os prazos referidos nestes Estatutos contam-se como dias

seguidos de calendario. 	

2 . As dtividas e os casos omissos provenientes da interpretagdo e

execugdo dos presentes estatutos sera° resolvidos em reunido con-

junta dos Orgdos sociais, solicitada pela Direcgdo ou pelo Conselho

Fiscal ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o qual, por si SO,

tambêm podera promover, se assim o entender, a sua efectivagdo,

de acordo com a lei e os principios gerais do direito. 	

ARTIGO 93.°

(NORMA TRANSITORIA)

Os presentes estatutos entrarao em vigor imediatamente ap6s

aprovagdo em Assembleia Geral e cumprimento das formalidades

exigidas por lei. 	

Nas matèrias relativas aos Orgaos Sociais, designadamente quan-

to a sua composigdo, as alteragOes constantes dos presentes estatu-

tos so entrarao em vigor no final do mandato em curso a data da

sua publicaedo. 	
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