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CAPITULO I
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Constituição, denominação e fins

Artigo 10

É constituída a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MARISTA, associação autónoma, de
ideário Marista, que tem a sua sede na Rua Major Neutel de Abreu, n° 11, freguesia
de São Domingos de Benfica, LISBOA, e que durará por tempo indeterminado.

Artigo 20

A Associação tem por objecto principal a implantação e desenvolvimento da prática
desportiva formativa e competitiva entre a juventude, fundamentalmente destinada a
alunos do Externato Marista de Lisboa, podendo, no entanto, abranger jovens que o
não sejam, dentro do espírito do art° 4°dos Estatutos da Fundação Champagnat.

Artigo 3°
A Associação goza de autonomia administrativa e financeira, rege-se pelos presentes

Estatutose subsidiariamentepelasnormasde direitoaplicáveis. -
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CAPÍTULO II

Dos sócios; deveres e direitos

Artigo 40

A Associação poderá ter as seguintes categorias de sócios: efectivos, auxiliares e
honorários.
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Artigo 50

São sócios efectivos, além dos constituintes da Associação, qualquer cidadão
nacional ou estrangeiro, proposto por outro sócio ou pelos membros dos orgãos
,

sociais e aceite pela Direcção.
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Artigo

60

São sócios auxiliares as pessoas singulares ou colectivas que contribuam com uma
quota voluntária para a Associação, no valor e com a periodicidade que venha a ser
estabelecida pela Assembleia Geral.

Artigo

70

São sócios honorários as pessoas singulares ou colectivas que por actos ou serviços
em benefício da Associação façam jus a essa distinção deliberada pela Assembleia
Geral. --"
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Artigo 8°
Será elaborado um registo, pennanentemente
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actualizado, dos sócios inscritos em

cada categoria.

Artigo 9°
Os sócios efectivos têm os seguintes deveres: a) Pagar regulannente a sua quota, conforme o prazo e importância detenninados
pela Assembleia Geral. '
b) Exercer gratuitamente os cargos para que sejam eleitos.
c) Respeitar os consócios e as deliberações dos órgãos sociais. ,.
d) Assistir e participar nas reuniões da Assembleia Geral, em especial naquelas em
que tenham sido requerente da sua convocação extraordinária.'e) Actuar de modo a assegurar a eficiência, a disciplina e o prestigio da Associação.

Artigo 10°
Os sócios efectivos têm os seguintes direitos:

~

a) Propor e discutir em Assembleia Geral as iniciativas, os actos e os factos que
interessam à vida da associação.
b) Votarem e serem votados em eleições para os corpos sociais.
c) Requererem a convocação extraordinária da Assembleia Geral nos tennos do

art°.17°.--d) Proporem novos sócios.
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Artigo 11o
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1. Os sócios que em consequência da sua conduta dêem origem a intervenção
disciplinar ficam sujeitos às seguintes consequências:
a) Admoestação

-

b) Repreensão registada

-
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c) Suspensão até 180 dias
d) Expulsão

~

2. Não pode ser aplicada qualquer pena sem prévia audiência do arguido, excepto se
este a tal se recusar em prazo considerado razoável.
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3. As penas de admoestação, repreensão registada e suspensão por prazo inferior a 30
dias, podem ser aplicadas pela Direcção, delas cabendo recurso para a Assembleia
Geral.
4. As penas de suspensão por prazo igualou superior a 30 dias e de expulsão são da
exclusiva competência da Assembleia Geral.
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CAPÍTULO lU

Secção I

Dos órgãos sociais

Artigo 12°
1. São órgãos sociais da Associação Desportiva Marista:
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a) A Assembleia Geral
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b) A Direcção
c) O Conselho Fiscal
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2. O mandato dos órgãos sociais é de dois anos

SECÇÃO I I

Da Assembleia Geral

Artigo 130
a) A Assembleia Geral é constituída por todos os sócios efectivos no pleno uso dos
seus direitos associativos.

Artigo 140
1. A Assembleia é convocada e dirigida pelo Presidente da respectiva Mesa, a qual é
ainda constituída por um Vice-Presidente e por um Secretário.

.

2. Compete à Mesa, e em particular ao seu Presidente, a orientação dos trabalhos da
Assembleia.
3. Ao Presidente compete ainda dar posse aos Órgãos Sociais eleitos.

Artigo 15°
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1. A Assembleia Geral é convocada por meio de aviso postal expedido para
cada um dos Associados com a antecedência mínima de oito dias; no aviso

indicar-se-á o dia, hora e local da reunião e a respectiva ordem do dia. '
2. São anuláveis as deliberações tomadas sobre matéria estranha à ordem do dia,
salvo se todos os associados comparecerem à reunião e todos concordarem
----------

com o aditamento. -----------

----------

3. A comparência de todos os associados sanciona quaisquer irregularidades da
convocação, desde que nenhum deles se oponha à realização da Assembleia.
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Artigo 16°
1. Competem à Assembleia Geral todas as deliberações não compreendidas nas
atribuições legais ou estatutárias de outros órgãos de Associação. 2. São, necessáriamente, da competência da Assembleia Geral a eleição e a
destituição dos titulares dos órgãos da Associação, a aprovação do Balanço, a
alteração dos Estatutos, a extinção da Associação e a autorização para esta demandar

os Directorespor factospraticadosno exercíciodo cargo. -3. A Assembleia não pode deliberar em primeira convocação sem a presença de
metade, pelo menos, dos seus associados. As deliberações são tomadas por maioria
absoluta de votos dos associados presentes salvo o disposto no número seguinte:

"

4.As deliberações sobre a alteração dos Estatutos requerem o voto favorável de três
quartos do número total de associados presentes e sobre a dissolução da Associação

,.

requerem o voto favorável de três quartos do número de todos os associados.
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5. Será lavrada acta de todas as reuniões da Assembleiapelo Secretárioda Mesa,L~
devendo as actas ser passadas ao livro respectivo e assinadas por todos os membros

t

da Mesa que tenham participado na reunião.

Artigo 17°
1. A Assembleia Geral reunirá ordinariamente duas vezes por ano: até 31 de
Março para aprovação do Relatório e Contas do ano civil anterior; até 30 de
Novembro para aprovação do orçamento e do plano de actividades para o ano
civil imediato.
2. 2. Extraordinariamente reunirá sempre que o requeiram dois dos membros da
Direcção ou um mínimo de 10% dos sócios efectivos no pleno uso dos seus
direitos.

SECÇÃOm

Da Direcção

Artigo 18°
1. A Direcção é constituída por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário.
2. O Presidente, ou o Vice-Presidente, nos casos de impedimento daquele, têm voto
de qualidade.
'"
, ,j

3. O Presidente é por inerência o Director Pedagógico do EML.,
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4. O vice-presidente e o Secretário são eleitos de entre os membros da comuniqade
.

educativa do Externato Marista de Lisboa mediante proposta do seu Director
Pedagógico.

Artigo 19°
Compete à Direcção:
a) A gestão de toda a actividade da Associação tendo sempre em vista a prossecução
do seu objecto e a observância do plano de actividades e orçamento aprovados;
b) A correcta e metódica escrituração das receitas e despesas da Associação;

-

-

c) A elaboração atempada de Relatório e Contas do ano civil anterior, submetendo-os
à discussão e votação da Assembleia Geral, após parecer do Conselho Fiscal;

,

d) A aprovação do plano de actividades e o orçamento para o ano civil imediato,
submetendo-os à apreciação da Assembleia Geral;
e) A elaboração de um Regulamento interno de funcionamento da Associação, a
submeter à aprovação da Assembleia Geral;
f) Incentivar a participação dos sócios na vida da Associação;
g) Zelar pela respectiva disciplina;
h) Representar a Associação, tanto interna como externamente, e constituir
mandatários e procuradores sempre que tal se mostre necessário ou seja legalmente
exigido.

Artigo 20°
'"

A Associação obriga-se pela assinatura de dois dos membros da Direcção, devendo
um deles ser o Presidente.
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SECÇÃO IV

~

Do Conselho Fiscal

Artigo 20°
o Conselho Fiscal é constituído por um Presidente, um Secretário e um Relator.

Artigo 21°
Compete ao Conselho Fiscal:

-

a) Fiscalizar os actos da Direcção e examinar regularmente a escrita;
h) Dar parecer sobre o Relatório e Contas da Direcção a submeter à apreciação da
Assembleia Geral e sobre outros assuntos que lhe sejam submetidos pela Direcção;
c) Assistir, por sua iniciativa ou a convite da Direcção às reuniões desta.

CAPITULO IV

Receitas

Artigo 22°
Constituem receitas da Associação:
a) subsídios de entidades públicas ou privadas;
b) produto de venda de publicações próprias;
c) quotizações dos sócios a fixar em Assembleia Geral;

~

d) quaisquer outras receitas que sejam atribuídas.
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CAPITULO V

Dissolução da Associação

Artigo 23°
No caso de dissolução o património líquido da Associação reverterá a favor do
Externato Marista de Lisboa.
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