
ESTATUTOS

Capitulo I
Denominação, sede e fins

Capitulo II
Dos Sócios e Beneficiários

Artigo 1º

Ao abrigo das disposições legais em vigor e de acordo com o conteúdo do artigo 8º do Decreto-lei n.º 45362, de 21 de Novembro de 

1963, é constituída, para durar por tempo indeterminado, uma associação denominada Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores 

do Município de Ovar, da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados, a seguir designada por Serviços Sociais, que passa a reger-se 

pelos presentes estatutos.

Artigo 2º

Os Serviços Sociais têm a sua sede na Rua Antero de Quental, 23, na cidade de Ovar, em instalações próprias.

Artigo 3º 

1- Os Serviços Sociais possuem autonomia administrativa e financeira e exercem a sua acção nos seguintes domínios:

a) Saúde: Assistência clinica, cirúrgica e medicamentosa

b) Escolar: Instituição de bolsas de estudo, subsídios, prémios e outras formas de auxílio e estímulo para sócios e restantes 

beneficiários.

c) Cultural: realização de conferências, exposições, visitas de estudo e outras actividades afins.

d) Profissional: realização de cursos profissionais, concessão de subsídios para frequência de cursos organizados por outras 

entidades;

e) Social: Ajudas no âmbito das diversas carências sociais devidamente comprovadas e deliberadas pela direcção, atribuição de 

subsídios de óbito, apoio a actividades Infanto/juvenis.

f) Recreio e Desporto: Organização e apoio a actividades de recreio, Férias, lazer e desportivas;

2 - Os Serviços Sociais englobarão na sua acção a gestão de serviços relacionados com cantina e Bar, suportados por regulamentos 

internos devidamente aprovados pela Assembleia Geral sob proposta da direcção. 

3 - Os Serviços Sociais poderão criar secções especiais de reconhecida utilidade para os sócios, devendo a sua gestão ser assegurada 

pela direcção, ou por associados por esta designados.

Artigo 4º 

1 - Podem inscrever-se como associados dos Serviços Sociais, após aprovação da direcção:

a) Todos os trabalhadores do Município, independentemente do tipo de contrato (tempo indeterminado ou a termo certo), 

sendo obrigatória a sua inscrição como beneficiário da ADSE, apenas e durante o tempo em que exercerem funções no 
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município, bem como os funcionários efectivos dos serviços Sociais. (alteração AG 21.12.10)

b) Os trabalhadores nas seguintes condições: aguardando aposentação, aposentado, licença ilimitada por motivo de doença, 

licença sem vencimento, se assim o requererem, e desde que mantenham o direito à ADSE.

c) O Presidente da Câmara e vereadores em regime de permanência a tempo inteiro, apenas durante o tempo de exercício do 

seu cargo, bem como os chefes de gabinete, adjuntos e secretários nomeados para os coadjuvar, e que não possuam a 

qualidade de trabalhadores no exercício de funções publicas enquanto durar a referida nomeação. (alteração A.G. 30.12.13)

d) No caso de falecimento do sócio titular, podem ainda inscrever-se como sócios agregados, desde que o requeiram aos 

Serviços Sociais, na qualidade de familiares, os cônjuges, filhos solteiros, desde que aquela data, também sejam beneficiários da 

ADSE e dos Serviços Sociais, e enquanto se mantiverem como tal, mediante o pagamento da quota em vigor.

e) Os trabalhadores que à data da sua admissão como sócios e beneficiários dos Serviços Sociais preenchiam todos os 

requisitos exigidos para o efeito e que, na sequência de alterações legislativas deixaram de as preencherem por ter havido 

alteração relativamente ao tipo de vinculo profissional com a autarquia e/ou alteração no regime de benefícios sociais, mantêm 

a condição de associados

2 - A concessão de regalias aos trabalhadores nas situações previstas na alínea b) implica que:

a)  Paguem a quota correspondente à remuneração ilíquida que receberem quando nas situações de aguardando aposentação 

ou aposentado.

b) Paguem a quota respeitante ao vencimento correspondente à categoria que detinham no momento de passagem à situação 

de licença ilimitada por motivo de doença;

c) Paguem a quota igual ao somatório das importâncias correspondentes às percentagens atribuídas pelo município e pelos 

sócios, recaindo este cálculo sobre o vencimento que o titular detenha aquando da passagem à categoria de licença sem 

vencimento;

3 - Para que os autarcas referidos na alínea c) deste artigo usufruam da qualidade de associado, exige-se:

a) Que o Município contribua com a percentagem fixada no artigo 48º e o autarca com a quota prevista no artigo 8º.   (extinguir) 

(alteração AG 21.12.10)

Artigo 5º 

1 - Perdem a qualidade de sócio e consequentemente todas as regalias:

a) Os sócios que solicitem a anulação da sua inscrição, sejam exonerados, dispensados, demitidos ou passem à situação de 

inactividade, fora do quadro, por razão que não seja doença, ou ainda os que tiverem em atraso o pagamento de quotas ou as 

prestações de amortização de empréstimos, por mais de três meses.

b) Os aposentados por motivos disciplinares e os trabalhadores em situação de licença ilimitada ou sem vencimento enquanto 

durar essa situação, que não requeiram a sua permanência de acordo com a alínea b) do nº 1 do artigo 4º.

§-único: Os sócios que solicitem a anulação da sua inscrição sem motivo justificativo, durante o período compreendido entre 1 de Abril 

de 2010 e até à data da resolução da questão jurídica que impede o pleno funcionamento dos Serviços Sociais e o consequente 

usufruto de todas as regalias previstas nos diversos regulamentos, com limite até 31 de Dezembro de 2010, não poderão retomar a 

condição de associados após esta data. (alteração efectuada na AG de Abril de 2010)

2 - Os direitos dos associados, bem como dos beneficiários aos mesmos agregados, ficam suspensos, desde que aqueles passem ao 

regime de comissão de serviço ou situação análoga, em quadros de pessoal de outras autarquias, outros serviços públicos ou 

empresas, durante o tempo em que se mantiver essa situação.

Dos direitos e deveres
Direitos

Artigo 6º

1 - Os sócios dos Serviços Sociais, têm direito a:

a)  Beneficiar das regalias previstas nos diversos regulamentos, nas condições a determinar pela Direcção, em regime de 

equidade e de acordo com as disponibilidades existentes. (alteração efectuada na AG de Abril 2010)

b) Eleger e ser eleito para os órgãos Sociais;
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2 - No caso dos associados com contrato a termo certo, a sua eleição só poderá acontecer se a duração do contrato coincidir com o 

período do mandato.

c) Participar nas Assembleias Gerais com direito a voto; (alteração AG 21.12.10)

d) Requerer a convocação da Assembleia Geral extraordinária nos termos previstos no artigo 15º;

e) Recorrer para a Assembleia Geral dos actos ou omissões da direcção que considere lesivos dos seus interesses;

f) Solicitar esclarecimentos aos Órgãos Sociais e sugerir-lhes medidas consideradas de interesse para os Serviços Sociais.

Deveres
Artigo 7º

São deveres dos sócios:

a) Pagar mensalmente as quotas fixadas.

b) Servir nos cargos dos Órgãos Sociais para que sejam eleitos;

c) Cumprir o preceituado nos Estatutos, regulamentos e deliberações dos Órgãos Sociais;

d) Comportar-se com disciplina, correcção e seriedade, prestando toda a colaboração solicitada e contribuindo por todos os 

meios ao seu alcance para o aperfeiçoamento dos Serviços Sociais;

e) Comunicar aos serviços administrativos dos Serviços Sociais no prazo máximo de 30 dias as mudanças de residência ou 

alterações que se verifiquem no seu agregado familiar.

QUOTAS
Artigo 8º 

1 – Os sócios dos Serviços Socais pagarão uma quota mensal de 1,5% sobre o vencimento ilíquido mensal, excluídos todos os 

subsídios e abonos, que será deduzido directamente através dos Serviços administrativos e Financeiros do Município no vencimento, 

no caso dos trabalhadores do activo e na secretaria dos serviços sociais no caso dos associados aposentados;

2 - Quando houver atraso nos pagamentos de quotas, será enviado aviso, em carta registada, para que o sócio proceda à sua 

liquidação no prazo de oito dias e não o fazendo, perde a qualidade de associado de imediato.

a) A perda da qualidade de associado será imediata, automática e definitiva, para aqueles que sejam alvo de três avisos para 

regularização do pagamento de quotas ou de outras dívidas aos Serviços Sociais.

Generalidades

Artigo 9º

são impedidos de se candidatar aos órgãos sociais os associados que sejam alvo de suspensão e expulsão, neste último caso após a 

sua readmissão, nos seguintes prazos:

a) Suspensão – durante dois mandatos

b) Expulsão – durante três mandatos.

c) A contagem do tempo para efeito das alíneas a) e b) faz-se a partir da data da aplicação da pena.

                                                        

Artigo 10º

Os órgãos Sociais são: a Mesa da Assembleia Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal.

CAPITULO III
DOS CORPOS GERENTES
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Artigo 11º 

1 -A duração do mandato dos órgãos sociais é de três anos, sendo a sua eleição realizada em Assembleia Geral, por escrutínio 

universal e secreto – voto – convocada para o efeito, tomando posse no prazo máximo de 15 dias, a contar da data da eleição.

2 – Os substitutos são chamados à efectividade, pelo presidente da mesa, ou seu substituto legal, nas faltas ou impedimentos dos 

efectivos.

3 - perdem o mandato os membros dos órgãos Sociais que abandonem o lugar ou peçam a demissão e ainda aqueles que percam a 

qualidade de Sócio dos Serviços Sociais.

a) – Considera-se abandono de lugar, a ausência não justificada a três reuniões seguidas ou cinco interpoladas dos respectivos 

Órgãos Sociais.

4 - Sempre que tal se justifique, os membros dos órgãos Sociais serão reembolsados das despesas de transporte, estadia, 

alimentação e outras quando devidamente comprovadas, efectuadas no desempenho das suas funções, devendo ter em atenção a 

moderação das mesmas.

DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 12º

A Assembleia Geral é constituída por todos os sócios no pleno gozo dos seus direitos, reunidos mediante convocatórias devidamente 

enquadradas nos estatutos, sendo válidas as suas decisões tomadas por maioria simples, salvo o disposto no artigo 41º.

Artigo 13º

A Assembleia Geral dos Serviços Sociais é soberana nas suas deliberações, dentro dos limites legais, estatutos e regulamentos 

internos, e compete-lhe apreciar e decidir sobre todos os assuntos de interesse da associação, nomeadamente:

a) Apreciar e votar o relatório de actividades e de contas apresentado pela direcção e o parecer do Conselho Fiscal;

b) Eleger os Órgãos Sociais;

c) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos;

d) Fixar e alterar o valor das quotas;

e) Deliberar sobre a criação e alteração dos regulamentos dos Serviços Socais;

f) Apreciar e julgar os recursos para ela dirigida, pelos sócios ou Órgãos Sociais desde que sejam da sua competência, eleger 

comissões de trabalho para execução ou estudo de assuntos considerados de interesse pela Mesa da Assembleia-geral ou pela 

Direcção;

g) Deliberar sobre a extinção dos Serviços Sociais;

h) Deliberar sobre a construção de imóveis necessários aos fins dos Serviços Sociais;

i) Deliberar sobre contracção e empréstimos.

j) Deliberar sobre os pedidos de readmissão de associados expulsos nos termos dos estatutos e regulamento disciplinar.

Artigo 14º

1 - A Assembleia Geral reunirá ordinariamente até 31 de Março de cada ano, para apreciar, discutir e votar o relatório de contas da 

Direcção e parecer do Conselho Fiscal.

2 - A Assembleia Geral reunirá ordinariamente no mês de Dezembro de cada ano, para apreciar, discutir e votar o plano de actividades 

e o orçamento para o ano seguinte, à excepção do ano eleitoral em que poderá ser apresentado 15 dias após a tomada de posse dos 

novos órgãos sociais.

3 - Em cada triénio no mês de Janeiro do ano seguinte ao termo do mandato, reúne a Assembleia Geral Eleitoral, para a eleição dos 

Órgãos Sociais, de acordo com o Regulamento Eleitoral.

Artigo 15º

1 - A Assembleia Geral reunirá extraordinariamente, por iniciativa de qualquer um dos Órgãos Sociais, ou de um grupo de, pelo menos 

10% dos sócios no pleno gozo dos seus direitos, em requerimento dirigido à Mesa da Assembleia Geral, que se encarregará da 

convocação no prazo máximo de 15 dias;
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2 – Todos os requerimentos para convocação da Assembleia-geral extraordinária deverão especificar os motivos da convocatória, o 

que constituirá a respectiva ordem de trabalhos.

3- Nas assembleias extraordinárias apenas podem ser discutidos os assuntos constantes da convocatória.

Artigo 16º

1 - As convocatórias das reuniões das Assembleia Gerais efectuam-se mediante a afixação de anúncios em todos os locais de 

trabalho ou dependências do município, com a antecedência mínima de 5 dias úteis, excepto as reuniões extraordinárias convocadas 

com a antecedência de 48 horas.

2 - No aviso constará obrigatoriamente o dia, a hora de início, local e ordem de trabalhos.

3 - A Assembleia Geral destinada á eleição dos órgãos sociais será convocada no mês de Dezembro em que termina o mandato, e 

funcionará nos termos previsto no Regulamento Eleitoral.

Artigo 17º

A Assembleia Geral funciona à hora marcada com a presença de 50% dos sócios no pleno gozo dos seus direitos e quinze minutos 

após com qualquer número de associados.

Artigo 18º

É da competência do órgão executivo, se assim o entender, nomear associados para a gestão de quaisquer serviços que venha a ser 

criados no âmbito dos fins dos Serviços Sociais e, em especial, os que são referidos no n.º 1 do artigo 3º dos presentes estatutos.

Artigo 19º

1 - As deliberações sobre alteração dos estatutos deverão ser tomadas com o voto favorável de três quartos do número de associados 

presentes.

2 - As deliberações que visem a dissolução da Associação requerem o voto favorável de três quartos do número total de associados.

DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 20º

A Mesa da Assembleia Geral é composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário, competindo-lhes representar a 

assembleia-geral em todos os actos que se realizem durante o seu mandato.

Artigo 21º

1 - O presidente será substituído, nos seus impedimentos, pelo vice-presidente e ambos pelo secretário.

2 - Nas assembleias-gerais, as faltas dos membros da Mesa serão supridas pelos sócios presentes.

Artigo 22º

Compete ao presidente da mesa da assembleia Geral:

a) Convocar as reuniões da Assembleia Geral;

b) Orientar os trabalhos da assembleia-geral e dar execução ao expediente a ela respeitante;

c) Assinar os termos de abertura e encerramento dos livros de actas da assembleia-geral;

d) Conferir posse aos Órgãos Sociais dos serviços Sociais;

e) Decidir sobre o pedido de demissão de qualquer dos membros dos órgãos Sociais.

Artigo 23º

Compete ao secretário:

a) Suprir os impedimentos do presidente e vice-presidente, nos termos do artigo 21º;

b) Preparar, expedir e fazer afixar os avisos convocatórios, assim como quaisquer outras tarefas do âmbito da assembleia-

geral;
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c) Coadjuvar a mesa da assembleia-geral, assegurando todo o expediente da assembleia-geral, bem como elaborar as actas 

das reuniões.

d) Passar certidões das actas aprovadas.

DA DIRECÇÃO / COMPOSIÇÃO

Artigo 24º

Da direcção

1) Os Serviços Sociais são dirigidos e administrados por uma direcção composta por um presidente, um vice-presidente, um 

secretário, um tesoureiro, um vogal e dois suplentes.

2) Não podem ser membros da mesma direcção os sócios parentes ou afins em qualquer grau da linha recta ou até ao segundo 

grau da linha colateral;

3) No caso de impedimento ou vacatura de um número de membros da direcção que impeça a efectivação das reuniões, os 

membros suplentes serão chamados a suprir as respectivas ausências.

4) A direcção entra em exercício após empossada pela mesa da assembleia-geral no prazo previsto no corpo do artigo11º;

5) Os sócios membros da direcção só poderão ser dispensados do exercício do cargo por motivo que a assembleia-geral julgue 

justificado, elegendo simultaneamente, neste caso, um novo membro, se estiver esgotada a lista dos eleitos.

6) A direcção poderá deliberar, na sua primeira reunião, a participação nas suas reuniões, dos membros suplentes, bem como 

deliberar, a qualquer altura, a sua exclusão das mesmas.

Artigo 25º

A direcção só poderá deliberar desde que esteja presente a maioria dos seus membros, sendo obrigatória a presença do presidente ou 

do vice-presidente.

Parágrafo único – O presidente ou o seu substituto têm voto de qualidade,

Artigo 26º

A direcção tem uma reunião ordinária mensal e as extraordinárias que forem convocadas pelo presidente ou seu substituto, 

exarando-se sempre, em livro próprio, as actas das deliberações tomadas, que terão de ser assinadas pelos membros presentes.

a) Das deliberações cabe recurso, a interpor no prazo de 20 dias, para a assembleia-geral, que resolverá em definitivo;

b) São nulas todas as deliberações da direcção sobre assuntos estranhos à sua competência ou as que sejam tomadas com 

preterição das disposições legais e estatutárias.

Artigo 27º

Os membros da direcção respondem solidariamente pelas faltas e irregularidade cometidas no exercício das suas funções, excepto os 

que votaram contra as deliberações tomadas ou quando não tenham assistido às reuniões.

Artigo 28º 

A direcção poderá elaborar um regulamento do seu funcionamento desde que não contrarie os estatutos.

COMPETÊNCIAS

Artigo 29º

À direcção compete, em geral, administrar os Serviços Sociais, zelando pelos seus interesses e impulsionando o progresso das suas 

actividades e, em especial:

a) Representar os Serviços Sociais em todos os actos em que estes tenham de intervir;

b) Cumprir e fazer cumprir os estatutos, os regulamentos, as deliberações da assembleia-geral e outros órgãos sociais;

c) Gerir os interesses dos Serviços Sociais em conformidade com os estatutos, regulamentos e deliberações da assembleia-

geral;

d) Aprovar a admissão e readmissão de sócios.
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e) Elaborar os regulamentos necessários ao desenvolvimento das atividades que cabem nos objectivos serviços Sociais;

f) Decidir sobre todas as petições que lhes sejam apresentadas, de harmonia com os estatutos e regulamentos;

g) Elaborar anualmente as contas de gerência e respectivo relatório que submeterá à aprovação da assembleia-geral, 

juntamente com o parecer do Conselho Fiscal, até ao dia 31 de Março do ano seguinte aquele a que respeitam;

h) Propor á assembleia-geral, com prévio parecer do conselho fiscal, a fixação ou alteração de quotas;

i) Solicitar a convocação da assembleia-geral;

j) Arrecadar as receitas e autorizar as respectivas despesas;

k) Punir os sócios nos termos dos estatutos e cancelar a sua inscrição;

l) Reunir ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que se torne necessário mediante convocação do 

presidente;

m) Entregar todos os valores e documentação à direcção seguinte na data em que esta for empossada lavrando-se e assinando-

se o respectivo auto;

n) Afixar nos locais de trabalho exemplares da conta de gerência e relatório da actividade, com a antecedência de oito dias da 

reunião que os tenha de aprovar.

o) Depositar em estabelecimentos bancários todos os fundos que não tenham aplicação imediata;

p) Promover a execução de todo o expediente e contabilidade;

q) Propor à assembleia-geral a criação de novas actividades e respectiva regulamentação;

r) Propor à assembleia-geral a substituição ou alteração dos estatutos ou regulamentos em vigor;

s) Solicitar pareceres ao conselho fiscal;

t) Contrair, se necessário depois da devida autorização pela assembleia-geral, empréstimos em estabelecimentos de crédito 

para realização das suas actividades;

u) Tomar de aluguer ou arrendamento bens móveis ou imóveis necessários ao seu funcionamento e prossecução dos seus fins;

v) Comprar e vender imóveis, quando autorizados pela assembleia-geral.

Artigo 30º

Compete ao Presidente da direcção ou seu substituto:

a) Convocar as reuniões

b) Presidir às reuniões e dirigir os trabalhos;

c) Elaborar, em colaboração com os restantes membros da direcção, o relatório anual e submetê-lo à aprovação da 

assembleia-geral, com as contas de gerência e parecer do Conselho Fiscal, solicitado previamente;

d) Despachar e assinar todo o expediente;

e) Rubricar todos os livros, excepto o das actas assinando os respectivos termos de abertura e encerramento;

f) Assinar os cartões de sócio e de beneficiário;

g) Assinar cheques conjuntamente com mais dois membros da direcção para levantamento de fundos nos estabelecimentos 

de crédito, assim como assinar as autorizações de pagamento;

h) Representar a direcção em actos oficiais ou propor quem substitua.

Artigo 31º

Compete ao secretário:

a) Redigir as actas das reuniões, que deverão ser assinadas pelos membros da direcção e por si;

b) Assegurar a redacção de toda a correspondência;

c) Ter em ordem os livros e documentos da direcção;

d) Organizar conjuntamente com o presidente da direcção a conta de gerência;

e) Subscrever os documentos de despesa depois de assinados pelo presidente da direcção;

f) Preparar o expediente e informação necessárias para as reuniões de direcção;

7



Artigo 32º

Compete ao tesoureiro:

a) Receber e guardar todos os valores dos Serviços Sociais;

b) Arrecadar as receitas e efectuar os pagamentos de despesas autorizadas;

c) Escriturar todos os livros de tesouraria e elaborar o balancete mensal do movimento de fundos para conhecimento dos 

restantes membros da direcção;

d) Assinar todos os cheques conjuntamente com mais dois membros da direcção, assim como quaisquer outros documentos 

para levantamento de valores pertencentes aos Serviços Sociais, qualquer que seja a sua proveniência e depósito;

e) Depositar nos estabelecimentos de crédito os fundos disponíveis;

Artigo 33º

Compete ao vogal:

a) Tomar parte nas reuniões, com direito a voto, assinar as actas, coadjuvar a direcção e exercer as tarefas a que for chamado.

DO CONSELHO FISCAL

Artigo 34º

O conselho Fiscal é composto por um presidente, um secretário, um relator e um suplente, todos eleitos na mesma data.

Artigo 35º

1 - O conselho fiscal reúne:

a) Ordinariamente, uma vez por ano, para apreciação do relatório e contas de gerência do ano findo;

b) Extraordinariamente, quando o presidente o julgar necessário:

2 - Das reuniões se lavrará, em livro próprio, a respectiva acta, que será assinada pelos membros presentes.

Artigo 36º

Compete ao Conselho Fiscal:

a) Fiscalizar e dar parecer sobre os actos administrativos e financeiros da direcção;

b) Dar parecer sobre o relatório das actividades e conta de gerência da direcção, relativos a cada ano social;

c) Emitir parecer sobre todos os assuntos que lhe sejam apresentados pela direcção;

d) Assistir às reuniões de direcção, sempre que dessa faculdade queira gozar, para ser consultado;

e) Requerer a convocação da Assembleia Geral quando julgue necessário;

Artigo 37º

Os membros do conselho fiscal são solidariamente responsáveis com a direcção por quaisquer irregularidades cometidas por esta, 

desde que as não denunciem.

Benefícios dos sócios

Artigo 38º

Os benefícios a conceder aos associados serão fixados pela direcção, que promoverá a sua implementação, segundo as 

disponibilidades financeiras existentes e de harmonia com os respectivos regulamentos.

CAPITULO VI
Das actividades dos Serviços Sociais
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Artigo 39º

Na distribuição geral dos benefícios não serão abrangidos os sócios que:

a)  Não tenham em dia as suas amortizações ou reembolsos;

b) Estejam suspensos, por qualquer motivo.

CAPITULO V
DISSOLUÇÃO

Artigo 40º

1 - A dissolução dos Serviços Sociais poderá ser impedida após aprovação pela assembleia, por um grupo de sócios, cujo número seja 

pelo menos, igual ao número de lugares dos Órgãos Sociais, que, em declaração escrita, e por todos assinados, se oponha à dissolução 

e se comprometa a manter o seu funcionamento.

2 – Esta declaração deve ser entregue à MAG, no período que medeia a convocatória e a realização da assembleia-geral convocada 

para votar a dissolução

Artigo 41º

1 - A 1ª Assembleia Geral destinada à votação da dissolução, nunca poderá funcionar sem a presença de, pelo menos, três quartos dos 

sócios com direito a voto;

2 - Na falta de quorum para a votação da dissolução prevista no número anterior, deverá ser convocada nova assembleia no prazo 

máximo de oito dias, que funcionará com qualquer número de associados. A data da nova assembleia deverá ser marcada pelos sócios 

presentes.

3 – A acta da assembleia referida no número anterior terá de ser assinada por todos os sócios presentes.

Artigo 42º

Declarada a dissolução, todos os bens existentes pertencentes aos Serviços Sociais, depois de saldadas todas as dívidas, se as houver, 

passam para a posse da Câmara Municipal de Ovar.

Artigo 43º

Os associados inscritos ficam sujeitos à jurisdição disciplinar dos Serviços Sociais pelos actos praticados enquanto beneficiários da 

instituição, podendo ainda ser disciplinarmente punidos de acordo com os estatutos e regulamentos aplicáveis.

a) Ficam ainda sujeitos á jurisdição disciplinar, os familiares agregados ao associado, que por força dos estatutos e 

regulamentos são beneficiários dos Serviços Sociais.

b) Para todos os efeitos é ao associado que serão imputadas todas as responsabilidades dos actos dos familiares agregados, 

pois que estes, só auferem a qualidade de beneficiários, pela sua qualidade de associado.

Artigo 44º

As penas disciplinares a aplicar, bem como a competência de quem as aplica, são as que constam do regulamento disciplinar.

Artigo 45º

1 - Perdem a qualidade de associado por motivos disciplinares e consequentemente todas as regalias, os punidos com a pena de 

expulsão:

CAPITULO VI
DISCIPLINA
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2 – Perdem o direito aos benefícios, mantendo a qualidade de associado com obrigatoriedade de pagamento de quotas, os 

associados que sejam punidos com a pena de suspensão temporária, durante o tempo da pena.

Artigo 46º

No caso dos associados expulsos, a sua readmissão só será possível após requerimento do interessado dirigido à direcção, nos dez 

dias seguintes á data que perfizer um ano de pena.

a) A resposta, por parte da direcção, ao requerimento de readmissão deverá ser enviada no prazo de 15 dias após a sua 

recepção, devidamente fundamentada, em carta registada com aviso de recepção.

b) Da deliberação da direcção cabe recurso para a Assembleia Geral, que deverá ser remetido no prazo máximo de 10 dias após 

a recepção da deliberação da direcção.

c) A Assembleia Geral apreciará o recurso do requerente e no prazo máximo de 30 dias após a sua recepção, convocando para 

o efeito a assembleia-geral.

d) Tratando-se de decisões que implicam pessoas, a deliberação far-se-á mediante o recurso à votação por escrutínio secreto.

e) Da deliberação da Assembleia Geral não haverá recurso, considerando-se definitiva a sua deliberação.

Artigo 47º 

1 -  Podem ainda ser suspensos os direitos dos sócios e dos beneficiários agregados ao titular, que:

a) Cedam a favor de terceiros quaisquer vantagens ou auxílios que lhes seja concedido pelos Serviços Sociais;

b) Que prestem falsas declarações, com o fim de iludir a direcção a fim de obter benefícios indevidos ou lesivos dos interesses 

dos Serviços Sociais;

2 - A suspensão pelos motivos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior podem ir de um mês a um ano, conforme a gravidade 

da infracção, ficando no entanto obrigados ao pagamento dos prejuízos causadas.

3 - Durante o período de suspensão o associado fica obrigado ao pagamento de quotas, nos termos da alínea a) do nº 2 do art.º 4 

destes estatutos.

4 - Os sócios punidos três vezes pela prática de actos referidos no nº1 deste artigo serão expulsos com efeitos imediatos sem 

admissão de recurso para a assembleia-geral, sem prejuízo do pagamento das importâncias devidas.

.

Artigo 48º

Constituem Receitas dos Serviços Sociais:

a) Os subsídios concedidos pela Câmara Municipal e outras entidades;

b) As quotizações dos associados;

c) O produto das multas previstas nos estatutos;

d) Heranças, doações, legados, subsídios particulares, donativos eventuais;

e) Os juros dos capitais depositados

f) O produto de empréstimos contraídos em estabelecimentos de crédito:

g) O reembolso de receitas indevidamente recebidas pelos sócios;

h) As amortizações dos empréstimos concedidos aos associados;

i) O rendimento de quaisquer bens que sejam propriedade dos Serviços Socais;

j) O produto da venda de bens e serviços;

k) A comparticipação do Município sobre o valor dos encargos com o pessoal, de acordo com a legislação em vigor. (alteração 

AG 21.12.10)

CAPITULO VII
FINANÇAS
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Artigo 49º 

O pagamento de despesas é da responsabilidade da direcção.

a) De todas as importâncias pagas deverá ser emitida a respectiva autorização de pagamento que deverá ser assinada pelo 

presidente e, no impedimento deste, pelo vice-presidente e ainda subscritas pelo secretário e pelo tesoureiro.

b) As autorizações de pagamento que não forem liquidadas até 31 de Dezembro considerar-se-ão caducadas nesta data, 

devendo ser substituídas.

Artigo 50º

Os fundos disponíveis serão depositados em estabelecimentos bancários à ordem da direcção, e movimentados pelo presidente ou 

pelo tesoureiro e dois elementos da direcção, obrigando sempre a três assinaturas. 

Artigo 51º

A contabilidade dos Serviços Sociais será simples e clara, adaptando-se, tanto quanto possível, às regras estabelecidas na 

contabilidade comercial.

Artigo 52º

1 - O exercício anual corresponde ao ano civil e as contas de gerência serão julgadas pela assembleia-geral em sessão ordinária;

2 - A aprovação das contas de gerência liberta os membros da direcção da sua responsabilidade para com os Serviços Sociais, salvo se 

vier a provar-se que houve omissão ou indicações falsas com o fim de dissimular quaisquer irregularidades.

 

Artigo 53º

A criação de quaisquer actividades não previstas nestes estatutos fica dependente da aprovação da assembleia-geral.

Artigo 54º

Todos os prazos previstos nestes estatutos serão contados em dias úteis.

Artigo 55º

Os casos omissos são resolvidos pela direcção, com recurso para a assembleia-geral, nos termos destes estatutos.

Artigo 56º

Os regulamentos elaborados acerca da matéria contida nestes estatutos ou quaisquer alterações quer de uns quer de outros terão de 

merecer a aprovação da assembleia-geral.

OVAR, 2017

CAPITULO VIII
Disposições gerais
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