
TERRAMAR- Associação de Solidariedade Social de Vila Chã
ESTATUTOS

CAPÍTULO I

Da denominação, sede e âmbito de acção e fins

Artigo 1.°
A TERRAMAR - Associação de Solidariedade Social de Vila Chã, Instituição Particular de
Solidariedade Sodal, com sede na Rua Padre Ventura Teixeira, 0°20, r/c 4485-750 Vila Chã
VCO, é uma Instituição Privada com todas as regalias, direitos e deveres Que a denominação lhe
confere.

. Artigo 2.°
A TERRAMAR- Associação de Solidariedad~ Sociarde Vilã Chã, fem por objectivos contribuir
para o Bem Estar da comunidade, desenvolvendo estruturàs e actividades J~e protecção à
infânda e à juventude, à família, à comunidade e população activa, aos idosos e, deficientes,~.. :",

tendo como âmbito de acção a freguesia de Vila Chã e freguesias vizinhas do concetho de Vila
"'"

do Conde.
Artigo 3.° '

1) Para a realização dos seus objectivos, a instituição propõe-se a criar e a manter as seguintes
estruturas:

a) Centro Comunitário de apoio ao desenvolvimento local e sodal;
b) Centro de Convívio, actividades lúdicas e Recreativas;
c) Centro e Apoio à Juventude;
d) Centro de Dia;
e} Serviço de Apoio Domiciliário;
f) Centro de Estudo e/ou Explicações;
g) Centro de Actividades e/ou Ocupação de Tempos Livres;
h) Creche;
i) Infantário.

2) A título secundário, propõe-se criar e manter outros fins não lucrativos que, com aqueles
sejam compatíveis.

Artigo 4.0 "

A organização e fundonamento dos diversos sectores de actividade .constarão de regulamentos
internos elaborados pela Direcção.
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Os serviços prestados pela Instituiçã::::':ratuitos ou remunerados em regime de ~
proporciona'idade, de acordo com a situação económico-financeira dos utentes, apurada em

inquérito a que se deverá sempre proceder.

As tabelas de compartidpação dos utentes serão elaboradas em .conformidade com as

normas legais aplicáveis e com os acordos de cooperação que sejam celebrados com os

serviços oficiais competentes.

. CAPÍTULO 11

Dos Associados

Artigo 6.°
Podem requerer a inscrição como ássoctadas pessoas slhgulares matores de 18 anos com boa

reputação moral e cívica, com número ilimitado e as pessoas colectivas. ,

Artigo 7.°
.,. Q

Haverá três categorias de associados:

a) Efectivo - As pessoas que se proponham a colaborar na reaU~aÇão dos ,fins da associação

obrigando-se ao pagamento de jóia e quota mensal, nos montantes fixados pela

Assembleia-Geral.

b) Beneméritos - As pessoas que contribuam materialmente com valores para instituição.,
.•.

c) Honorários - As pessoas singulares ou colectivas que, através de serviços prestadõs,

dêem uma éontribuição especialmente relevante para a realização dos fins da instituição,

como tal reconhedda e prodamada pela Assembleia-Geral.

Artigo 8.0

A qualidade de associado prova-se pela inscrição no livro respectivo que a associação possuirá,

após proposta aprovada em reunião de direcção.

Artigo 9.°
São direitos dos associados:

a} Participar nas reuniões da Assembleia-Geral;

b) Eleger e ser eleito para os Órgãos Sociais; .:

c) Requerer a convocação da Assembleia-Geraf extraordinária nos termos do n.O 3 do artigo

29°;
d) Examinar os livros, relatórios e contas é demais documentos, desde que o requeiram por

escrito com a antecedência mínima de l~las é~se 'We",J1~f"l'1~E7-1J e I5essoal; i
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Artigo 10.0

São deveres dos assodados:

a) Pagar pontualmente as suas quotastratando-se de associados efectivos;

b) Comparecer às reuniões da Assembleia-Geral;

c) Observar as disposições estatutárías e regulamentos e as deliberações dos'Órgãos

Sociais;

d) Desempenhar com zelo, dedicação e efidênda os cargos para que forem eleitos.

Artigo :11.1.0

1) Os sócios que violarem os deveres estabelecidos no artigo 10.0 ficam sujeitos às seguintes

sanções:

a) Repreensão

b) Suspensão de direitos até 180 dias

c) Demissão.

2) São demitidos os Sócios que por actos dolosos tenham prejUdicade'~~erialmente a
',.

..; _. "' .

AsSOCiação.

3) As sanções previstas nas alíneas a), b) e c) do n.o 1 são da competênda da Direcção. :

4) A demissão é sanção da exdusiva competênda da AssembJeia-Geral, sob proposta da

Direcção.

5) A aplicação das sanções previstas nas alíneas b) e c) do n.o 1 só sé efectivarão mediante
. - ',-

audiênda obrigatória do assodado.: !\. -
'I:

6) A suspensão dos direitos não desobriga ao pagamento da quota.

Artigo 12.0

1) Os associados efectivos só podem exercer os direitos referidos no artigo 9.0, se tiverem em

dia o. pagamento das suas quotas;

21 Os associados efeçtivos que tenham sido admitidos há menos de 12 meses não gozam dos

direitos referidos nas alíneas b) e c) do artigp' 9.°, podendo assistir às reuniões da

Assembleia-Geral mas sem direito de voto.

Não são elegíveis para Órgãos Sociais os associados que, mediante processo juc;lidal,

tenham sido removidos de cargos directivos da associação ou de outra instituição particular

de solidariedade sodal, ou tenham sido declarados responsá~ets por irregularidades

cometidas no ex:eródo de funções.

Artigo 13°
A qualidade de assodado não é transmissivel quer por acto entre vivos ou sucessão.
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Artigo 14.0

Perdem a Qualidades de associado:
a) Os que pedirem a sua exoneração;

b) Os que deixarem de pagar as suas quotas durante 12 meses;
c) Os que forem demitidos nos termos do n.O2 do artigo 11.0.

No caso previsto na alínea b) do número anterior considera-se eliminado o sócio Que tendo
sido notificado pela Direcção para efectuar o pagamento das Quotas em atraso, o não faça

no prazo de 60 dias.
3) Os associados Que violem os deveres não abrangidos pela perda de Qualidade de sõcío,

poderão ser punidos com repreensão, suspensão elou demissão•

..; ..•. ....
Artigo 150

O associado que por qualquer forma deixar de pertencer à ASsodação não tem::direito a reaver
as quotizações que haja pago, sem prejuízo da sua responsabilidade por tOd~Sàs prestações
relativas ao tempo em Quefoi membro da associação. -

CAPÍTULO 111
Dos órgãos Sociais
Disposições Gerais

'~-
Artigo 16.0

São Órgãos Sociais da associação a Assembfeia-Gera', a Direcção e o Conselho Fiscal.

".rtigo 17.0

O exercído de Qualquer cargo nos Órgãos Sodais é gratuito mas pode justificar o pagamento de
despesas dele derivado.

Artigo 18.0
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3) Quando a eleição tenha sido efectuada extraordinariamente fora do mês de Dezembro, a
posse poderá ter lugar dentro do prazo estabelecido no número 2, ou no-prazo de trinta dias

após a eleição, mas.peste caso e para efeitosfdo n.o 1; o ~~cir:~eínraadõ~~ f
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4) Quando as eleições não s~am realizadas atempadamente considera-se prorrogado
mandato em curso até à posse dos novos Órgãos Sociais.

Artigo 19.0

1} Em caso de vacatura da maioria dos membros de cada órgão social, depois de esgotadas os
respectivos suplentes, deverão realizar-se eleições parciais para o preenchimento das vagas
verifica das, no prazo máximo de um mês e a posse deverá ter lugar nos 30 dias seguintes.

2) O termo do mandato dos membros eleitos nas condições do número anterior coinddirá com
o dos inicialmente eleitOs.

Artigo 20.0

J.) .O·pá=siçlf#1te-t:Ja-Qi~o~"apep~$~Pode·s~e!~tó:êdi1$eciitiviJmenteiJi1rcltTêsm.aí1datôs
2} Não é permitido aos membros dos Órgãos Sodàis o deSempentlo'simultâneo de mais de um

cargo da mesma essodação. J_ :~.,

3) O disposto no número anterior aplica-se aos membros da mesa da ASsembleia-Geral, da
- ':?~~;.'

Direcção e do Conselho Fiscal.", .

Artigo 21.~ -.
1) Os Órgãos Sociais são convocados pejos respectivos presidentes só podem deliberar com a

presença da maioria dos seus titulares.
2) As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos titulares presentes, tend". ~

presidente,. além do seu voto, direito a voto de desempate. .
3) As votações respeitantes às eleições dos Órgãos Sodais ou a assuntos'de inddênda pessoal

dos seus membros serão feitas obrigatoriamente por escrutínio secreto.

Artigo 22.0
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bj;:;;l1v~r,vi1ta(í(j;:êiifÍt:fa;:êSsi1::iji$ÓltJ~ii:e.ôlfZerern.êOfi$!griar.iJa,·.aCtà:réSpêi:tPia~·
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2) Os membros dos Órgãos Sociais não podem contratar directa ou Indirectamente com~
associação, salvo se do contrato resultar manifesto benefído para a assodação. 'tXà.

3) Os fundamentos das deliberações sobre os contratos referidos no número anterior deverão
constar das actas das reuniões do respectivo corpo gerente.

Artigo 24.0

i)!·-()S·:assbdaClos)Pt!de;itJt~.iH$e?repteSênfiJrtior:oi.1.t!ilsót;iôjJár.etinlõêScda;ASsernl:Jjeiá~~;a1
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2J7iJaii1~;â.qm'tidô;b;~vot~fifp#)i(jtfi$Pi:liiªêhC!a~ ,..
Artigo 25.0 r,

Das reuniões dos Órgãos Sodais serão sempre lavradas actas que serão obrigatoriamente
assinadas pelos membros presentes ou, quando respeitem a reuniões" da ~~bleia-Geral,

'",
pelos membros da respectiva Mesa.

.:

CAPITULO IV
Da Assembleia-Geral

.Artigo 26.0

1) A Assembleia-Geral é o plenário de todos os Associados da Instituição no pleno gozo dos
seus direitos.

2) A Mesa da Assembleia~Geral é composta por um PreSidente,:um 1.0 secretário e- um 2.0
secretário.

3) O Presidente será .substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 10 Secretário e na falta
deste pelo 20 Secretário. ,:

4) Os secretários serão substituídos por s6dos presentes, escolhidos por quem dirigir a
Assembleia, os quais cessarão as suas funções no tenno da reunião.

5Ji;tJ.i.#riSkI~té.::iJá.l"ÍJ$S:,#â~·~êia~~"p~;;!Js.Sfi;tjr,·?s·.·reun(ôé$··:da;'Di~g;.: .•~
diÍj}ftºjij~fo;$érnpiii/iii!i#:iiàrilif!!lfôr?Coni?(,CaitQ'p~/tlJ'.riS!dint~:d.(#$te ()ÍJjãOi

,~,,..

~ : .,
" .

Artigo 27.0

Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia-Geral dirigir, orientar e diSCIplinaros.'trabalhos,.
da assembleia, representá-Ia e designadamente: " .:



b) Conferir posse aos membros dos Órgãos Sociais eleitos.

Artigo 28.°

Compete á Assembleia-Geral deliberar sobre todas as matérias não compreendidas nas
atribuições legais ou estatuárias dos outros ~rgãos e necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais de actuação da associação;
b) Eleger e destituir, por votação secreta, os membros da respectiva Mesa e a .totalidade

dos membros dos órgãos executivos e de fiscalização;
c) Apreciar e votar anualmente o orçamento e programa de acção para o exercício seguinte,

bem como o relatório e contas de gerênda;
d) Deliberar sobre a aquisição onerosa.e alienação, a qualquer título, de bens imóveis e de

outros bens patrimoniais de rendimento e vâlor hist6ricos &ú artísticos;
e) Deliberar sobre a alteração dos estatutos e sobre a extihção da assodaçãp;
f) Deliberar sobre a aceitação de integração de uma instituição e respectivos bens;
g) Autorizar a associação a demandar os membros dos Órgãos Sociais por"actos praticadosr-

no exercício de funções;

h) Aprovar a adesão a uniões, federações ou co~federações; ':
i) Deliberar sobre pedidOSde empréstimos;
j) Estabelecer jóia e quota mínima para os Associados efectivos, bem como alterar o seu

valor, mediante proposta da Direcção; '~..

k) Deliberar sobre a concessão da qualidade de Sócio Benemérito ou Honorário, referido no
artigo Sétimo;

I) Apresentar sugestões tendentes a uma melhor eficiência dos serviços da Instituição;
m) Deliberar sobre qualquer matéria da competência da Direcção que esta . entenda

submeter á sua apreciação.

- ., .

Artigo 29~..
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Artigo 30.°
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Artigo 310

1) A Assembleia-Geral reunirá à hora marcada na convocat6ria se estiver presente mais de
metade dos assodados com direito a voto, ou 3Q. ~inutos depois com qualquer número de
presentes.

2) A Assembleia-Geral Extraordinária que seja convocada a requerimento dos associados, só
poderá reunir se estiverem presentes três quartos dos requerentes.

Artigo 32° ~'

1) Salvo o dlsposto no número seguinte, as deliberações da'Assembleia-Gerai são tomadas por
maioria absoluta dos votos dos associados presentes.

'. \1

2) As deliberações sobre as matérias constantes das alíneas e), f), g) e h) do artigo,78° s6

serão validasse obtiverem voto favorável de pelr-menos'7'5%;!~f~Qty~ t.' n f
I __ . r t••.L.,":.~J:(,. ~:.:!..,~", .' II t:sta corno~ O ar! mai!;t consta ce %pagu"!Gs I
I localidadeJ..iI ',\~ ~ Dat?:.!3(!/_/JlR6t
I ., , ,..J' ~ . - - !! O Presidente oa .tUi1:..':l ce h'.egUGS1? .•... . I

,JEf··"-",'::r~,,. 1 $~ S~lH~-1
1 ~no,ccomR;etO)~&~
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3) No caso da alínea e) do artigo 28°, a dissOluçãonão terá lugar se peJomenos, um número d
de assodados igual ao dobro dos membros dos corpos gerentes se declarar disposto a
assegurar a permanênda da Associação, qualquer que seja o número de votos contra.

Artigo 330

Sem prejuízo do número anterior, são anuláveis as deliberações tomadas sobre a matéria
estranha à ordem do dia, salvo se estiverem presentes ou representados na reunião todos os
assodados no pleno gozo dos seus direitos sodais e todos concordarem com o aditamento.

CAPITULO V
Da Direc.ção"

Artigo 34~0
" .

1) A Direcção da Assodação é constituída por cinco membros dos quais ·um.presidente, um
0",6_--: ..

Vice-Presidente, um Secretário, um Tesoureiro e um Vogal. . «,

2) Haverá simultaneamente igual número de suplentes que se tornarãoetectívos à medida que
se derem vagas e pela ordem Quetiverem sido eleitos. '

3) No caso de vacatura do cargo de presidentes será o mesmo preenchido pelo vice-presidente
e este substituído por suplente.

4) Os suplentes poderão assistir às reuniões da Direcção mas sem direito a voto.

Artigo 35°
1} Compete à Direcção gerir a Associação e representá-Ia, íncumbmdo-lhe designadamente:

a} Garantir a efectivação dos direitos dos benefidários i

b) Baborar anualmente e submeter ao parecer do órgão de fiscalização o relatório e contas
de gerênda, bem como o orçamento e programa de acção para o ano seguinte;

é) '.;ASSegiJÍilt;\a~:Ntirgatíi~iÇãQ\:{~c;(j~:funddfi8fji€rito:,::êlos'?s~Cós)·.e:,éqciípamenfóSi
riqm~'c(élm~··~;êlájji)fiind.o-;~tegulamei:ttô$:.'i.fjtêftjôso;;,'qiié ·$€fFi11Pstrem·;"·áéléquados'.:e
iir.ófuij,,~flij/ii:aiiiªp.i~Çãjjf,~iilâbpraÇãó;·dá:t.ºiit;Jfjj/j(Jade;jjiJS~;tefii1j)S·dá~IW.;

d) Organizar o quadro de pessoal e contratar e gerir o pessoal da Assodação;
e) Representar a Assodação em jUízo ou fora dele;

f) Zelar pelo OJmprimento da lei, dos estatutos e das deliberaç~ doa órgãos da
Assodação;

g) Fixar ou modificar a estrutura dos serviços e elaborar regulamentos internos;
. .~ .

h) Contratar se necessário e demitir pessoal, de harmonia com a legislação em vigor.; ,
i) Admitir os Assodados que lhe sejam propo~r.opo& ..àAssembleià4,.sua"elimiAação·. _.

, -I""'f>\"'~'e~p>"",r- f,f rl f
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j .Está COnfO~? o originai !J Cemsta de12... páginas f
I LJsalirJa(jt;.5-1iM~ __ Datz13~11_!~1I ; prêsl~ent3.::laJUj,fa de~Si8 ' 1 i
I ~b~-1?~ ..._:tz_~ !
I(nJrf:coi;1~I;-t'J,<~L!rIJ:lL~1
j I/L~4.. -_._-_._._-_._--!



,-------------_._-----------

k) Deliberar sobre a aceitação
legislação aplicável;

J) Providenciarsobre as fontes de receita da Instituição
públicos ou privados;

m) Celebrar acordos de cooperação, financeiros ou não cornos serviços oficiais da

Segurança Sodal;
n) Compete ainda a qualquer membro da Direcção assinar actos de mero expediente.

de heranças, legados ou doações, com respeito

6) São nulos e sem efeito todos OS actos ou contratos que envolvam a responsabilidade para a
instituição, que embora da competênda da Direcção, não tenham sido assumidos em
reunião com, pelo menos, três elementos da mesma.

Compete ao Presidente da Direcção:
.'.. -."

a} Superintender na administração da AsSociaçãoorientando e fiscalizando cs respectivos
..' .:.•...

serviços; - I> ~-.'

b) Convocar e presidir às reuniões da Direcção, dirigindo os respectivos trabalhos; o 000

c) Representar a Associação em juizo ou fora dela;
d) Assinar e rubricar os termos da abertura e encerramento e rubrícaro livro de actas da

Direcção;
e} Despachar os assuntos normais de expediente e outros que careçam de solução urgellte,

',' oSujeitando estes últimos à confirmação da direcção na primeira reunião seguinte. . .'

Artigo 370

Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presidente rio exercido das suas atribuições e
substituí-lo nas suas ausências e impedimentos.

Artigo~~.
Compete ao Secretário:

a) Lavrar as actas das reuniões da Direcção e superintender nos serviços de expediente;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da Direcção organizando os processos

de assuntos a serem tratados;
c) Superintender aos serviços de secretaria.

Artigo 390



~~~~

c) ASsitlaF"""~ de _menti> e as guias de receitas conjuntamente com o~

:::-~ mensalmente à Düeq;ão o balancete em que se diScriminarão as receitas e ~

rl~oo mês anterior
=~d2!!im&::flder nos serviços de tesouraria.

Artigo 40°
\!<;;!c;,~,c<!i(i;LO~pSte ao Vogal coadjuvar os restantes membros da Direcção nas respectivas atribuições e

- ~ as funções que a Direcção lhe atribuir •.

Artigo 41°
A Direcção reunirá sempre que o julgar conveniente

,'~ ~.

obrigatoriamente, pelo menos uma 'vez por mês. ~-- .;.
por convocação do presidente e

... .

.Artigo 42°
o;..

1) Para obrigar a Associação são necessárias e bastantes as assinaturas.conjúritas de quaisquer•..
três membros da Direcção ou as assinaturas conjuntas do Presidenté e do Tesoureiro: .'

2) Nas operações financeiras são obrigatórias as assinaturasçonjuntas do' Presidente e do
Tesoureiro;

3) Nos actos de mero expediente bastará a assinatura de Qualquer membro da Direcção.

CAPrruLOVI
Do Conselho Fiscal

Artigo 43°

1) O Conselho FISCa' é composto por três membros, dos Quais um Presidente e dois Vogais;
2) Haverá simultaneamente igual número de suplentes Que se tomarão efectivos à medida que

se derem vagas e pela ordem em que tiverem sid~ eleitos;

3) No caso de vacatura do cargo de Presidente, será'o mesmo preenchido pelo primeiro Vogal e
este por um suplente.

Artigo 44°
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Artigo 45°

fiscal pode solicitar à Dir~ os elementos que considerar necessário ao
·······~aIDJ das suas abibuiçães, bem como propor reuniões extraordinárias para discussão,

""""a uele órgão, de determinados assuntos cuja importância o justifique.

Artigo 46°
O CcnsêlfijhJfi~/iwiin.!@/~,iri#i!Ii!é:o.jiilgati:ói'it!éiiiêJj~~.~/Põr:.t01'!vociJção<do:presidMte..·e
obrigati!i!iirl,êiitê}.(JiêiiPiiJêijos<t;ÍliãS5fezes .:p(,r.·ano.·.;DeStas':[êiiniâes;·~sêFã9;lavradas·.~CtaS.:.~
lívro.:iifiiJ/:ii!.rA

CAPITULt) VIl .'
Disposições Diversas "

Artigo 47°
São receitas da Associação:

a) O produto das jóias e quotas dos associados;
b) As comparticipaçõe$ dos utentes;
c) Os rendimentos dos bens próprios;
d) As doações, legados e heranças e respectivos rendimentos;
e) Os subsídios do Estado e organismos ofidais públicos ou privados;

f) Os donativos e produtos de festas e subscrições;
g) Outras receitas.

~'.:

Artigo 480
1) No caso de extinção da Associação, competirá à Assembleia-geral deliberar sobre o destino

dos seus bens; nos termos da legislação em vigor, bem como eleger uma Comissão
Uquidatária: .

2) Os poderes da Comissão Uquidatária ficam limitados à prática dos actos meramente
conservatórios e necessários quer à liqUidação do património inicial, quer à ultimação dos
negócios pendentes.

Artigo 490:,

Os casos omissos serão resoMdos pela Assembleia-Geral, de acorelo.com a legislação em vigor.


