
ÁISUNS ?0NT0S 01I ÂSSUlilfOS A DISCUTIR E ESCTARBC'§R ?El0S IIIORÂD0RES

PÀRÀ AS REC-RAS I0S ESTATUTOS DA ASSoCTAÇÃo.

Estes são alguns pont.s par.: discussão e esclarecimento dcs

moradores e que poder,r ser aprovej.tados para as reg?âs que os hão-Ce

reger ao assocj.arem-se pâra a resolução dos seus proi:lenas comuns.

0 problerlã frrnarnental q.ue terá de ser resoh;'ido pela /issocia

ção é o da hatritação constru-ção do novo bairro ou rnelhoria do iá
existente, e sua gestão pelos moraclores. Estes pontos que aqu-i se

\ r.dão à discussão e esclarec-i.mento referem-se a esse problema permitin
do à Associação benefÍciar do programa tle apoio tócnico e fitranceirc
do Estado atravós do Serviço de Ai;ci.o Àmbu1a+;ório L,cca1 (SAAI) e Âu*

'- targ.ulas locais. 0s moraclores defini::ão os seus di::eitos e deveres
no que respeita à construção'de casas, süa atribuição aos aqreg:i'lol
familiares, fonras.de reembolso d.e empréstinos contraíd.os, etc.

Estes pontos estão à discussão por ücrdos os mo::a,C.ores clo bai"l
tir Oestes Pontos e das críti-"u* e propostas dos itrie::essa-ro. Â partir destes Pontos e das cI

dos sairá un ?rojecto de Estatutos e fihalmente os Estatutos defini-

Efectuar-se-ão reuniàes d.e grupos e reunj.ões gerai-s r1e mor:a.dq

req fara discuti.r estes p/oblemas, Sem a comparência r1e todos, nl'ío é
,-possÍve1 andar parâ a frente na Luta pelo bairro !

(



?o1{T0s Â }ISCUTIII PEL0S I.ÍORj!}0F.ES I'0 BAIRRo PARÀ AS

REGll/rS DOS ISTI\TUTOS llÂ ASSOCIÀÇÃO

1a_. Igl{1]]

DISCUTTR QUÂt É:

- o nome da Àesociação ...
- a sede (ou provisória ou definitiva) ...

(com a d.enominação de ..... 6 constituída uma Associação que ten a

sua sede (definitiva. ou provisória) n* .....r,,....'...... e que d'u-

rará por tempo indeterminado.)

-Notas:

29, PONTO

DISCUTIR QUAI5 SÃ0 Os rINS 0U OSJECTIYOS DE ASSoCIÀÇÃO:

(Ssses fins, enire outros a. acresCentar pelos moradores, pÓderãc

eer! )

a) Melhori,a 6as condições de habitaÇão dos seus associados:

1 * Obter temeno
. ' Z - ?ronrover a construção de casas (ou a rncl.horia das cog

dições dás que iá existam).
3 - ?rornover a con,.:truÇão d.e equipamento social (creche, ',

esc:o1a, posto mótLico, posto cie abasiecintr:nto, sala tle
reuniões, etc, .... )

' \ '' re dcis interesses d.os associados perante as rjntidade§
i.) ] r.,,;l'í,8

' u- ^.PlÍrii1i'i)"Íi otL Pri'vacl-as :

4 - /rdnlnistrar c fiâÍrte.r toclo o património a§sociativo

todos os pgobi.c.rna's rir }aj.rro ctrja soluÇãio thc cornpita'

5 - prosseguir torlrs as ir.ctividadee rlas t1r.r.ais po§sa[r rest:I.

.'l,ar rr;lntaqcns matcrinisi pâra os sóc.ior-.. ( cluais 1:otl0r:í:Ío

oer?); (,



6 - Organ ízar iniciativas culturais recreativas e dcsportÍ

tivo
7 - Propaganda e rlifusão da experiência e das activldades d.a

da associação (contactos com outras as§ociações.)

Notas;

1.

2-

1-

7er_PolrT0

Â Assoeiação está ao serviço. dos morad.ores do Bairro d.e

. o.... t. a e desenVOlve fá a SUa aCtÍvidade d.e ntfO de LlrA

espírito solidárÍo e' não. lucrativo.

A Àssociação manterá atrsoluto apertiflarismo poIítico e

neutralidade religiosa. (significa isto que o§ sócios,
pelo facto de perüencerem à Âssociação, não estão obr!
gados a pertencer a um determinado partido poIítico ou

a uma determinada religião; cada sócio pode ter a reli-
j,

gião que muito bem quiserr oü pertencer ao partido,poli
tico que muito bem.entender) '
Mas a associação poder effi colaboreção'com partidos po1Í

ticos ou orga.ni-zações d.emocráticas promover sessões de

carácter po1ít j-co,

Notas:

@



49. POI\'ITO

DISCUTIR QUIrl,l P0DX SER SC,CIO DA ;tSSOCr ,çÃo

2- só os residentes no balrro?

- outras pes,$oas reces*qitadas, desde que-a Ílssembleia
Geral assim o deeida conveniente?

Notas:

5e, PO}ITo

(couo sE rAz À tl::l.t:ssfc DE sooro: )

Â ailmissão como sócio faz-se med.iante proposta dirigida
h DireeÇiro.

![c caso da proposta ser regeitada pela Direcção, o sócio
que propôs pcce ievá-la à apreciação da Âssembleia Geral.

I{otas I

t,

TOS DOS SóCIOS)-r:SCi. rIR QUAIS Hir0--I)}] SnR oS DfREITOS DOS S0CIC

(il.grir.s pcderãc ser: )

L -. +c-:âi:' i'.t *od"as':ias ::egaJ-Lno e'benefíci-cs que a Àssociação
'i)i'ü"i;lr:r:iona aos seuÍl rlcntiros e participar em tod'as.as acti-
v.j -aii:'l essociatives c1:; 6lerai.

2 --. i."ç;:T r.r.i-e,ito 3u nolrcarlo 1lÊ.:a cnalq.uer cargo'

3 .* Âüsistir a l,odas a$ .--'t uni.iSes qa Àsscmblcia Geral e tomar

;lerte noí, ÍicrrÍJ tlullal l'o§ .



+-
5-

6

7-

Yotar
Reclamar para a Assembleia Geral
justas da direcção (por escrito).

?edir a convc,cação da Assembleia
nária pa.re tratar de que.:stões que

vida associativa.

Propôr à lirecção de preferôn.cia

das dceisões ilegais ou in-

Geral em reuni-ão extraor'diná
interesseÍo ao bairro ou à

por escrj-to g.ualquer med'i-

a determi
da que ache conveniente'

B - Direiüo de habitação do fogo atribuído (nos termos

nar) o

(outros a acrescentar)

Notas:

I

2.-

1

4-

5

6

DISCUTIR QUAIS HÃO-DE SER OS DEVERES DOS SÓCIOS:

(Al-guns poderão ser:.)

Cumprir os estatutos, regulamentos e deliberações da Âssem-

bleia Geral e fazet com que o§ outrOs sócios os cumprâm.

Âcatar a.§ deliberações dos orgãos dirigentes dcntro dos ob-

jectivos e fins da Associação, salvo o direito de reclamação.

Zelar pelos interessr;s rla colectiviC:rde

Excrce:: gr:atuitamente os cargos pera rlqe foi eleito

ltÍ1i': .l..ricu-§ar sem rírotivos justificados a §ua eleigão pera os

cal,,.oí: i;riciais ou ccrmissões espcci.eis. .

CciLahor:í.r.lt corn a sua actividade e eS §ua§ críticas em todas

íi§ i.rrj.ciativr-r.s da Associnçtio e dos seu§ orgãos dirige nte§.



7 - Contr:ibuir com os pagamentos ou quotas

nadas em As.sennblei-a Geral'

B - Contribuir com o seu trahalho'

(outros deveres a acrescentar)

que forem .determi-

Notas:

B.e. ?0§T_0.

Nenhumd.oslivrosqueaAssociaçãoutilizarpaTa
trabalho e das contas serão secretos ou confidenciais,
quer sócio'consultá-1os e exigir erplicações sobre o§

registo d.o seu

pod.enCo qual*
rne smog .

Notas:

9e. Po}lro

(ffisculrR QUArs Âs coNDrçeES B}'/l QUE uM sÚcro

sÁlRDAASS0CIAÇÃo,QUAIS0SSEUSDIP.EIToS

PODE OU NEVE

E DEVERES)

O sócio sai da Associação, deixand-o de poder Sozar dos direitos

que esta the dá por d-ep-istên.c-i? ou exqü1são' 
-

1 - 0 sócio poder €0 qualcluer moutelto, abándonar a Associação

por deslstência. fica responsável pelo bom estad"o de habita

çãodofogoberncomopelasquantiasqued'eveematrazoaté
à altura da sua saírla.

2 - O sócj.o poc.e ser expulso da Àssociaçãor PoI decisão cla As-

sembleia Geral, nosi caÉro,s de não pagarnento injustificad'c'



tentativa de venda ou aluguer totar ou parcÍaI do fogo.
Â expulsão por qual.quer out::o motj-vo 'só é eficaz se for de-
cididcla em Assembleia Geral por uma maioria d.e ,.. t.{, aos
sócioso e se houver pre jr-idicado volrrntàriamente a Àssocia-
ção ou a vida associativa. _

o sócio expulso fica iguralrnente responsável pelo bom estado
'de habitação do fogo, i:em como pelas quantias que deve eru
'atrazo até à altura da sua saída.

Notas:

2

.10e..P_g§To

(sAslni - QUAIS SÃo ÂS RECIITAS DÂ rLSS0CIÁ.ÇÃO

- E}íPRÉSTIMOS

- QUAI P0DE SBR A roRrrA DE pARTrCrpÀÇÃo Do sóc10

- PR0r31ÇÃ0 DA ASS0CTAÇÃ0 }I-EGOCIAn)

l_- são receitas da Associação as quotizaçõesr os donativosr os
subsÍdios do Estado ou Autarquias locais ou quaisquer ou.tras.

A Àssoci.ação poderá contrair os empréstimos necessários para
pocler alcançar os seus fins. 0 prazo da amortização, pela
ÁssociaÇão.. áo empréstimo para a construção das casas será
.no mínimo de . 

.. 
. . . anos c

A partieipação do sóeio praerà fazer-se em dinhelro, trabalho
ou bens.

4 - Á Associação pode adquirir bens imóveis a título gratulto
bem como o direito de superfície dos terrenos necessários pg
ra pod.er alcançar. os seus fins .

5 - Â Associação não pod.e vender ou doar quaJ.quer parcela do

a

Notas:



lIe. ?0I{T0

J 
(sÂp,ER QUArs 0s FüNDos DÂ Assocr.q'Çflo: )

I. ?ode::ão ser fundos da Associação, (sem prejuizo de outros que

mais tarde venham a ser criad.os: )

1. - tr'undo d.e investimento habitaeional
2 - Funclo de amortização
7 - tr'undo de manntenção e repa.ração

' 4 - Fundo desportivo, recreativo e eultural
5 - Fundo d.a Âssistêncla

11 0s fund.os d.a Associação são preénehid,os eom as várias receitas

\- que forem. obtidas, nas percentagens a deterrninar mais tarde
pelas necessidad"es .

Notas:

12e. ?0IIf0

l - Às casas e equipamento social construídos pela Associação

ficarão sendo p=op"i"dade colectiva d.os 
"ó"io" 

.
i\- 2 - Âs easas serão atribuídas aos sóeios em direito de habitação,

' Pelo que:

a) - Â casa tem d.e ser efectivamente ocupada e habitada pelos
próprlos titulares do dÍreito, e não pode ser utilizada

''-para fÍns lucrativos ou especulatj-vos'

b) - No easo de falecimento do sóc5.o, a Associação transmití
rá automáticamente o d-i.reito da hatritação da ca§a ao

. agregado farniliar cio fal.ecido que com ele viva eln cornll-

niciade de mesa e habitação.
Na. fal.'ta dess:rs pessoas o fogo sqrá atrihuido r'ela As-

sociação Ê outro sócio neces,sj.taüo.



c) - Pagarão uma quantia para a amortlzação dos emp::éstimos
que a Àssociação tiver que contrair.

1 - Nos casôs de desistência ou expulsão a Aitsociação atritrui-
rá o fogo a outro sócÍo necessitado,

' Notas:

13e . P01trT0

A Àssociação procurará por si própria, ou por intermédio dos

órganismos oficiais competentes obter soluções q.ue pcrmitam a atri-
buição d.o direito da habitação aos associados que tenharn comprovada

impossibilidade d.e pagamento das quantias nece.ssárias.

Notas:

144. PoNTO

0s estatuios poderão ser alterados em qualquer altura, Poi deci
são da Ásserabieia Gerall cofir exclusão do princípio da propried.ade co

lectiva das ôâsa-s

Â Associ-ação elaborará air:da um regulamento com as condições de

exerc{s-i.r. rio c}ireito 11a Habitação.

lJotas: ''

@
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CAPÍTUIo I.
oRGÃos ?A ASS0crÂÇÃq

r
Disposições Gerais

Ârt3,15e".

Â orientação da Ássociação e a sua administração competem aos
seguintes orgãos:

I - Âssembleia-Geral
. 2 - Direeção

3 - Conselho I'iscal

Notas:

Art9.. 169.

1. 0 rnandato dos sóeios eleitos para os orgãos dirigentes é de
um ano, renováve1 uma só vez. Âs eleições terão lugar em reunlão da
Àssembleia Geral dos moradores a decorrer nb mês de Janeiro.

2; Em qualquer altura, parém, pode a Ássembleia Geral se houver
justificação revogar ns mandatos ou algum dos mand.atos.

Notas:

Ârt9. 179.

Os sócios eleitos para fazerem parte dos argães dirigentes ini-
eiam as suas funções a partir da Assemblela Geral q.ue os elegeurde-
vendo a Mesa dessa Âssemblej-a Geral conferi.r-lhes a posse nos respec-
tivos cargôs. -

B



I

Art9. 189.

0s orgãos dirigentes que cessem funções, por qualquer tazáorcoI
tj-nuarão no exercício delas até que a posse seja dada aos uovos or-
gãos pelo Presidente da Mesa da Âssembleia Gera1. Na sessão em que
tenha lugar a posse dos novos membros dos orgãos-dirigentes deverão
também eompareeer os anteriores membros que farão a entrega dos va-
1ores, escrituração e demais doeumentos,

Notas:

IT

Â ASSEMBIEIÂ GNRAI DE MORA}ORES

Art9. 199.

1. Â Assembleia Geral é constituída por todos os sócios moraclo-
res em pleno usô d.os seus direitos.

2. Á Âssembleia Geral terá uma Mesa, eleita por ela, consti-tuída
por um Presidente, que dirige e dois secretários que farão as aetas
das reuni"ões.

^.. 3. Compete à lflesa da Àssembleia Geral dirigir os trabalhos nas
reuniões e convoear os sóc1os para as Âssembleias Geraj.s ordinárias,
ou extraordinárias que the forem solicitadas. A direcção dos trabalhos
nâs reuniões deve fazer-se de modo a que a discussão seja dlsciplina-
da, evitando que se afaste dos assuntos a discutir, repetiçõesr pêr-
das de tempo ou qualquer atitude que demonstre menos respeito pelos :

sócios intervenientes. A mesa deve ainda por os assuntos à votação,
respeitando os estatutos, quando os sócios se considerem suficiente-
mente esclarecidos.

4, Na fálta ou impedimento dos membros da Mesa a Assembleia Ge-
ral designará na próxima reuni-ão quen os substi-tua.

9



Arta. 209.

1' A Assembleia Geral reunirá ordinàriamente em Janeiro de cada
ano para aprovação dos relatórios e contas e eleição dos sócios que

farão parte dos orgãos d.irigentes.

2, A Âssembleia Geral reunirá ainda extraordinàriamente sempre
que a Direeção, o Conselho Fiscal ou um grupo de sócios a convoque,
por intermédio da Mesa, para discutir ou décidir sobre algum assun-
to de interesse para a vida Âssociativa.

3. As Assembleias Gerais têm de ser convocadas oralmente e por
escrito, com indicação expressa dos assuntos a discutir, dia, hora
e locaI, (e pelo menos com 4 dias de antecedência).

4. Quando a sua convocação se d.eva à' j-aiêiativa de um grupo de

sócios, estes estarão neeessariamente-presentes a essa inicÍativa
não pod.e partir de um grupo inferior a pelo mênos l/5 dos sóej.os.

Notas:

Arta . 2l-9.

t,

Â Assembleia Geral só funcionará,
sença da maioria absoluta dos sóeios.
te será feita 2a. convocação; em 2?,
nará com qualquer número d.e sócios.

em 19. convocação, com a pre-
Se não houver número suficien

convocação a AssembleÍa funcio

Notas:

10



Ârts , 229.

1. As deliberações da Assembleia Geral- serão tomadas pela maio-
ria dos votos dos sócios presentes e votantes.

2, É nula toda a deIÍberação tomada sobre asquntos estranhos
aqueles para q_ue a Âssembleia tiver sido convocada,

1. Cada sócio terá apenas direito a um voto. Se não the for pos

sÍve1 estar presente, poderá ser representador se ass.im o quizer,
por outro sócio, me.diante documentoescrj-to,

Não é pe::mitido ser representante de mais que üm ausente.

Notas:

Art9. 219.

Compete à Âssembleia Geral de Moradores, como orgão máximo de

decisão:
1) A orientação geral da Àssociação e o controle dos orgãos di-

ri.gentes.
2) Eleger os sócios q.ue farão parte dos orgãos dirigentes.
1) Revogar em qualquer altura, e se.necessárior os mandatos dos

orgãos dirigentes.
4) Discutir e aprovar o relatório e contas da }irecção e o parg

cer ito Conselho Fiscal e o orçamento.
5) Iellberar sobre a exclusão dos sóeios.
6) Alterar os Estatutos.
7) )eliberar sobre as dúvidas surgidas da interpretação dos Es-

tatutos ou d.a falta de regras.
B) Fazerr s€ necessário, um regulamento interno.
9) Iecidir qual o quantitativo das quotas e mod.ificá-las quando

necessário
10) Deliberar sobre qualquer proposta ou assunto para que tenha

sido convocada, bem como sobre os recursos qLle os sócios apresentem
das delit'erações da lirecção. 11



11) Fj-xacão dos critérios para atribuição dos fogos.
A2) Deliberar sobre os empréstlmos a contrair para reali zaçáo

dos fins associati.vos, determinando os critérios que fixem as mensa
lÍdades que os sócios entregarão para a amortização das dívidas da
Associação.

a1) Compete ainda à Assembleia tudo o que nãó for atribuição
dos outros orgãos da Associação.

Notas:

III
DrREcÇÃo

Art9 "249.

Â Direcção é eonstituída por um mínimo de 5 associ.ados, pod.enclo
ir até 9 §e assi-m fôr necessário. Escolherão entre si um Presid.ente,
um Secretário, um Tesoureiro e os restantes vogaisl sendo mais de j
eseolherão ainda um vice-presidente.

Notas:

Arta . 259.'

1. As deliberações da Direcção são tomad.as pela mai-oria de votos
dos §eus membros, send.o obrigatório a presença de pelo menos Z/1. A
Direeção responde colecti-vamente por todos os seus actos e delibera-
ções perante a Âssemble'i-a Gera1, não podend.o os seus mbmbros abste-
rem-se d.e votar. . :

2. A Direcção obriga-se com a assj-natura d.o Presidente , do se-
cretário e do tesoureiro.

L2
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Arts . 269.

Com'pete à Direcção como orgão d.e execução:

1) Administrar com o máximo zelo e em conformidade com os esta-
tatutos e as deliberações da Assembleia Gera1, oá interesses associa.
tivos, dando sempre execução às decisões da Assembleia Geral e Conse
tho FLecal.

2) Fazer e zelar pela boa ordem e legalidade dos livros de escri
turação, adoptando as medid.as necessárias para q-ue e1a se mantenha
em dia.

1) Negociar e contratar, segundo as decisões da Assemb]eia Geral,
as compras, obras, empréstimos e f inanci.amentos, etc. , auto::gancio
sempre em nome da Associação.

+) Àssinar as actas das suas sessões, contratos, escrituarasrar-
rendamentos, cheques e todos os demais doeumentos necessários.

A movimentação dos fundos far-se-á no mínimo por 1 assinatu-
ra§, uma das quais será a d.o Tesoureiro.

5) Representar a Âssociação em juizo e fora de1e, activa e passi
vâmente.

6) Deliberar sobre a admi-ssão e exclusão de sócios.

7) Ter uma reunj-ão ordinária pelo menos de 15 em 15 dias e todas
as extraordinárias que forem necessários.

B) Elaborar e submeter anualmente à apreciação da AssembLeia Geral
um relatório e as contas .respeitantes à sua actividade.

9) Elaborar e submeter à apree iaçã.o da Assembleia Geral as pro-
postas necessárias ao bom andamento e cumpri-mento dos fins associati :

vos.
10) Elaborar e submeter à apreciação da Assembl-e1a Geral os regu-

lamentos necessários ao bom andamento dos orgãos sociais.
11) fnformar a .generalidade dos moradores e a Âssembleia Geral de

eomo decorre a adrninistração da Associação e d.e todos os problemas
que afectem a vida associativa, ,'

t7



tZ) Promover a propaganda tida por mais útit e mais em harmoni-a

com os problemas das populações mal alojadas e os fins desta Asso-

ciação. (Por exemplo executando um boletim informativo mensal ou in
eentivando a constltuição de grupos parâ execução dum boletim, de

cartazes, contactos com outras associações etc. , etc. , ) .

17) Promover acções desportivas, culturaÍs ou de esclarecimento
^ u..político de sua inieiativa, ou d.ar execução às que forem da inj-cia;

tiva de qualquer dos Associaüos.

14) Praticar todos os demais actos i.mpostos pelos Estatutos,Re-
gulamento Interno, Assembleias.Gerais e ainda todos os que não ex-
pressamente mencionados sejam neeessários ao bom andamento da vida as§(

associativa.

Notas:

1V

CONSEIHO FISCÂI

Arta.27a.

O Conselho Fiscal é consti.tuíd.o por um mínimo de 1 membros que

entre eles escolherão um Presidente, nm secretário e o relator.

Notas:

t+
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1-'i. ír

Arts . 289.

Compete &o Conselho Fiscal:
1) Examinar mensalmente toda a escrituração e as contas da Di-

recção e verifiear se estão exactas. Conferir oJ sal-dos da eaixa ê

depósitos.

2) Fiscalizar toda a actividade administrativa da Âssociação.

3) Àssistir, quando o entender, às reuniões d.a DireeÇão, nâs
quais terá voto consultivo

4) Requerer a convoeação da Direeçâo ou da Ássembleia Geral sern

, p". q-ue o aehe necessário para dar informações ou solicitar decÍsões"

5) Apreciar por escrito o relatório anual e as contas de }irec-
ção e bem assim qualquer outro assunto sobre o qual the seja pedido
pareeer.

15


