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CAPÍTULO V

Disposições comuns

ARTIGO 11.º

Duração do mandato

A duração do mandato dos órgãos da Associação é de dois anos.

ARTIGO 12.º

Requisitos das deliberações

1 � As deliberações dos órgãos são tomadas à pluralidade dos
votos, estando presentes a maioria do número legal dos seus mem-
bros, excepto para as alterações estatutárias em que é exigível qua-
lificada de três quartos dos membros presentes havendo quórum, e
para a deliberação sobre extinção da Associação em que é exigível
maioria de três quartos de todos os sócios.

2 � Sempre que se realizem eleições ou esteja em causa juízo de
valor sobre pessoas, a votação será feita por escrutínio secreto.

ARTIGO 13.º

Incompatibilidade

Os membros eleitos para os órgãos sociais da Associação, só po-
derão exercer o seu cargo num único órgão, a saber: direcção, as-
sembleia geral, conselho fiscal.

Está conforme o original.

O Ajudante, (Assinatura ilegível.) 3000147476

OUSAR � ASSOCIAÇÃO JUVENIL, RECREATIVA
E CULTURAL DE LOUSA

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

1 � A OUSAR � Associação Juvenil, Recreativa e Cultural de
Lousa é uma associação voluntária e sem fins lucrativos.

2 � A associação é estabelecida por duração indeterminada e tem
a sua sede provisória na sede da Junta de Freguesia de Lousa.

ARTIGO 2.º

A associação tem por finalidades:
a) Reforçar o associativismo juvenil e a participação dos jovens

na vida social;
b) Promover a cultura e o convívio entre jovens;
c) Defender o meio ambiente e preservar o património;
d) Organização de actividades.

CAPÍTULO II

Associados

ARTIGO 3.º

1 � Podem ser sócios pessoas individuais e colectivas que solici-
tem a sua inscrição na associação.

2 � A inscrição é feita em modelo adoptado pela direcção.
3 � O número de sócios é ilimitado.
4 � É a direcção que aprova a entrada de um novo sócio por

unanimidade.
5 � A direcção deverá dar conhecimento do resultado da apre-

ciação da proposta do candidato.
6 � Os sócios serão considerados efectivos.
7 � As pessoas colectivas só gozam de capacidade eleitoral pas-

siva.

ARTIGO 4.º

Constituem direitos dos associados:
a) Receberem no acto de pagamento da jóia um exemplar dos

estatutos;
b) Participarem nas assembleias gerais;
c) Elegerem e serem eleitos para os órgãos da associação;
d) Participarem em grupos de trabalho;
e) Utilizarem os serviços da associação dentro do âmbito das suas

atribuições;
f) Serem mantidos ao corrente das actividades gerais da associação;
g) Requererem a convocação das assembleias gerais extraordiná-

rias quando acompanhados de um terço da totalidade dos associados;
h) Fazerem parte da secção ou secções criadas pela associação.

ARTIGO 5.º

Constituem deveres dos associados:
a) Observar as disposições do regulamento interno e acatar as

resoluções dos órgãos directivos;
b) Pagarem as quotas;
c) Cooperar e colaborar nas actividades da associação e contri-

buir, na medida das suas possibilidades, para a realização dos seus
objectivos, integrando-se nas secções criadas;

d) Exercerem activamente os cargos para que foram eleitos;
e) Tomar parte nas assembleias gerais ou em quaisquer outras reu-

niões para que venha a ser convidado;
f) Pedir a sua demissão por escrito, justificando as razões quando

quiser deixar de ser sócio;
g) Regular a sua conduta segundo as normas de boa conveniência

social, contribuindo para uma valorização das realizações entre os
seus associados.

ARTIGO 6.º

1 � Todos os sócios pagam uma jóia mínima de cinco euros ao
serem admitidos como sócios da associação e uma quota mínima de
um euro por mês, as quais serão revistas para cada ano, em assem-
bleia geral ordinária.

2 � As quotas deverão ser pagas anualmente ou semestralmente,
segundo a escolha do sócio.

ARTIGO 7.º

1 � Os sócios ficam sujeitos às penalidades seguintes:
a) Advertência verbal;
b) Repreensão por escrito;
c) Suspensão até um ano;
d) Demissão compulsiva.
2 � A assembleia geral tem competência disciplinar sobre as

penalidades das alíneas c) e d), sendo as alíneas a) e b) da compe-
tência da direcção, não sujeitas a recurso à assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Perde-se a qualidade de associado quando:
a) Se tiver um trimestre de atraso de quotas a liquidar e após ter

sido avisado com um mês de antecedência;
b) A pedido do associado formulado por escrito;
c) Com a aplicação da demissão compulsiva.

CAPÍTULO III

Órgãos da associação

ARTIGO 9.º

1 � São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

2 � Nenhum cargo nos órgãos da associação será remunerado.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral (AG) será constituída por todos os asso-
ciados e é o órgão soberano da associação.

2 � A mesa da AG será constituída por um presidente, um vice-
-presidente e dois secretários, por dois anos.

3 � As atribuições da AG são:
a) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos e re-

gulamento interno da associação;
b) Eleger os membros dos órgãos da associação;
c) Discutir e dar parecer sobre as actividades da associação;


