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Estatutos 

PSI-ON - Associação para a educação, desenvolvimento 

e intervenção nas comunidades 

 

CAPÍTULO I 
Da Denominação e Natureza, Morada, Duração, e Fins 

 

Artigo 1º 

a) PSI-ON Associação para a educação, desenvolvimento e intervenção 
nas comunidades, adiante designada por PSI-ON pretende ser, além de 
Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) de utilidade 
pública, também uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), 
após registo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Tem sede em V.N. Famalicão, podendo estabelecer novas delegações. ------ 

c) É pessoa coletiva de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia 
administrativa e financeira, regendo-se pelo presente estatuto, regulamento 
interno e pelas disposições do código civil e demais legislação aplicável. -------- 

Artigo 2º  

 A PSI-ON iniciou a sua atividade a três de julho do ano de dois mil e doze e 
constituiu-se por tempo indeterminado. ----------------------------------------------------- 

Artigo 3º 

Fins da Associação: 

A associação tem como fim PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E COMBATER A POBREZA E A 

DISCRIMINAÇÃO pela afirmação de entidade de referência na prestação de serviços no 

âmbito da educação, desenvolvimento e intervenção nas comunidades, através da 

criação de: 

 programas de intervenção social capazes de criar mais e melhores condições que 
se constituam como respostas adequadas  a todo aquele individuo que por 
circunstâncias diversas carece de acompanhamento social, quer de âmbito 
nacional e/ou internacional, em Portugal ou nos Países em Vias de 
Desenvolvimento, nomeadamente PALOP´s;  

 da promoção dos direitos e interesses específicos dos  portadores de 
deficiência/incapacidades, das mulheres, crianças, idosos, vítimas de violência e 



 
 

2 
 

maus tratos, dos imigrantes, dos refugiados, minorias éticas e outros grupos 
vulneráveis, estratégicos e em risco;  

 do desenvolvimento de serviços de apoio social, saúde e bem-estar para 
individuos e/ou famílias portadores de deficiência e/ou incapacidade; 

 da promoção de iniciativas em favor da igualdade de oportunidades e da 
igualdade de género, combate à violência doméstica, violência conjugal/violência 
no namoro e ao tráfico de seres humanos; do apoio consistente a vítimas de 
violência vicariante, em especial crianças e jovens, portadores ou não portadores 
de deficiência ou incapacidade;  

 da intervenção com jovens e adultos agressores, nomeadamente agressores de 
violência conjugal; da prevenção e intervenção primária, secundária e terciária de 
comportamentos de risco, nomeadamente em jovens com comportamentos 
agressivos, e jovens e adultos com problemas de toxicodependência e consumo de 
álcool;  

 da criação de estratégias de inclusão social e profissional das pessoas em risco ou 
em situação de exclusão social incluindo as pessoas com deficiência ou 
incapacidades, os jovens NEET, as minorias étnicas e as vítimas de violência 
doméstica; 

 da promoção do empreendedorismo social e sociocultural como forma de 
implementar soluções sustentáveis à inclusão social e combate à pobreza e à 
discriminação; do desenvolvimento de novos paradigmas de educação e 
conhecimento e serviços capazes de fomentar aprendizagens não – formais nas 
diferentes etapas de vida valorizando e promovendo o conhecimento de cultura 
geral, como fator de acesso à mudança; 

 da prevenção das situações de risco e de perigo através da promoção do exercício 
de uma parentalidade positiva, da avaliação de dinâmicas de risco e proteção das 
famílias, da capacitação das famílias nomeadamente em situação de 
vulnerabilidade social, para o exercício de uma parentalidade responsável; 

 da oferta de atividades culturais, educacionais e de convívio, com carácter regular, 
para um envelhecimento bem sucedido de idosos em exclusão social; da promoção 
de um envelhecimento saudável; 

 da promoção, divulgação e aplicação de cuidados de saúde, bem estar físico e 
mental da população idosa e das pessoas com demência e do combate à solidão e 
o isolamento social em todas as idades; 

 do apoio aos refugiados acolhidos em Portugal, e outros novas problemáticas que 
criam novas necessidades sociais; 

 da realização de ações de formação para a população em situação de pobreza ou 
em risco de exclusão; da realização de ações de formação para todos os/as 
técnicos/as e dirigentes associativos que colaboram com este público em prol da 
melhoria de metodologias inovadoras de intervenção social com consequências 
diretas na otimização do desempenho, modernização administrativa e avaliação 
dos serviços prestados por cada instituição, motivando, dinamizando, envolvendo 
e orientando os/as técnicos/as e dirigentes para a melhoria do desempenho 
individual e aumento das competências profissionais; 

 da criação de medidas através das redes de informação e comunicação entre a 
população Portuguesa, cidadãos e agentes sociais dos PAÍSES PALOP, de forma a 
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partilhar boas práticas de educação, desenvolvimento e intervenção nas 
comunidades PALOP, promovendo ações de cooperação e educação para o 
desenvolvimento e de promoção e proteção dos direitos humanos.  

 da promoção de voluntariado em Portugal e voluntariado internacional. 
 

 

 
 

CAPÍTULO II 
Dos Associados 

Artigo 4º 

Podem ser associados as pessoas singulares maiores de dezoito anos e 
pessoas coletivas; -------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 5º 

Os associados denominam-se: ---------------------------------------------------------------- 

a) Associado Fundador – integram esta classe as pessoas singulares ou 
coletivas que outorgarem a escritura pública de constituição da Associação ou 
aqueles que a ela aderirem no prazo de 30 dias, após a outorga da referida 
escritura; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

b)  Associado Efetivo - integram esta classe as pessoas singulares ou 
coletivas que, tendo sido propostas à categoria de Associado Condicional, 
venham, um ano após a aprovação da admissão a essa categoria, a renovar, 
junto do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral, o seu propósito 
de aderir em definitivo à Associação, desde que a isto não se oponham 
fundamentalmente o Conselho de Administração ou dois terços da Assembleia 
Geral; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c)  Associado Condicional – integram esta classe as pessoas singulares ou 
coletivas que, mediante proposta subscrita do próprio e validada por pelo 
menos um Associado Fundador e três efetivos ou cinco Associados Efetivos e 
após a aprovação pelo Conselho de Administração declararem aceitar as 
obrigações e responsabilidades consignadas nos presentes estatutos;------------ 

d)  Associado Honorário – integram esta classe todas as pessoas singulares 
ou coletivas que, a título de reconhecimento pelo seu contributo para a 
prossecução dos fins e objetivos da Associação, vejam ser-lhes atribuído tal 
estatuto pelo Conselho de Administração; ------------------------------------------------- 

Artigo 6º 

Admissão ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1)   Os Associados Condicionais são admitidos, mediante proposta subscrita do 
próprio, validada por pelo menos um Associado Fundador e três efetivos ou 
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cinco Associados Efetivos e após a aprovação pelo Conselho de Administração 
declararem aceitar as obrigações e responsabilidades consignadas nos 
presentes estatutos; ------------------------------------------------------------------------------ 

2)   Os Associados Efetivos são admitidos quando, tendo sido a proposta à 
categoria de Associado Condicional nos termos do número anterior aceite, 
venham, um ano após a sua admissão a essa categoria de associado, a 
renovar, junto do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral, o seu 
propósito de aderir, em definitivo, à Associação, desde que a isso não se 
oponham fundamentalmente o Conselho de Administração ou dois terços da 
Assembleia Geral; -------------------------------------------------------------------------------- 

3)    Os Associados Honorários são admitidos por deliberação do Conselho de 
Administração, mediante proposta fundamentada de um elemento deste ou de 
pelo menos um Associado Fundador e cinco Associados Efetivos; ----------------- 

Artigo 7º 

A qualidade de associado prova-se pela inscrição no livro respetivo que a 
Associação obrigatoriamente possuirá;------------------------------------------------------ 

Artigo 8º 

1) São direitos dos associados:---------------------------------------------------------------- 

a) Utilizar os serviços da Associação, mediante as condições que vierem a ser 
estabelecidas; ------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Participar em todas as ações da Associação nas condições que forem 
estabelecidas; -------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Aceder a informações sobre as atividades da associação e demais vida 
associativa; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Usufruir de quaisquer benefícios que venham a ser concedidos pela 
associação; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Solicitar a sua denúncia ou cessação em carta dirigida à Associação; --------- 

 

2) São direitos exclusivos dos Associados Fundadores e Efetivos: ----------------- 

a)  Tomar parte das Assembleias Gerais, apresentando propostas, discutindo e 
votando os pontos da ordem de trabalhos; ------------------------------------------------- 

b)  Eleger e ser eleitos para os cargos dos órgãos sociais; --------------------------- 
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3) São direitos dos associados condicionais: ---------------------------------------------- 

a)  Tomar parte das Assembleias Gerais sem direito a voto; -------------------------- 

 

4) São direitos dos Associados Honorários: ----------------------------------------------- 

a)  Serem eleitos para o exercício de cargos sociais desde que o sejam por 
proposta fundamentada do Conselho da Administração e aprovada pela 
maioria qualificada de três quartos dos membros da Associação reunidos em 
Assembleia; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

b)   Assistir às Assembleias Gerais, quando convidados para o efeito pelo 
respetivo presidente e desde que o Conselho de Administração e a própria 
Assembleia não se oponham; ------------------------------------------------------------------ 

c)  Darem, sempre que solicitado, parecer consultivo sobre matéria respeitante 
ao desenvolvimento da associação; --------------------------------------------------------- 

Artigo 9º 

São deveres dos associados:------------------------------------------------------------------ 

a)    Exercer com zelo e dedicação os cargos para que forem eleitos ou 
designados;------------------------------------------------------------------------------------------ 

b)     Contribuir, pela sua ação, para a prossecução dos fins da Associação;------- 

c)     Pagar a quota anual a que estejam obrigados;--------------------------------------- 

d)     Observar as disposições estatuárias, regulamentos e as deliberações dos 
corpos gerentes;----------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 10º 

1; Em caso de violação dos seus deveres e, após prévia audição dos 
associados, poderão nos termos do Regulamento Interno, ser lhe aplicadas as 
seguintes sanções:-------------------------------------------------------------------------------- 

a) Advertência;------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Repreensão escrita;--------------------------------------------------------------------------- 

c) Suspensão de direitos até duzentos e quarenta dias;-------------------------------- 

d) Irradiação ou demissão;---------------------------------------------------------------------- 

2; São demitidos os sócios que por atos dolosos tenham prejudicado 
materialmente a Associação;------------------------------------------------------------------- 
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3; A suspensão de direitos não desobriga do pagamento da quota;---------------- 

Artigo 11º 

1; A aplicação das medidas disciplinares previstas, é da competência do 
Conselho de Administração;-------------------------------------------------------------------- 

2; Das deliberações do Conselho de Administração, cabe recurso para a 
Assembleia Geral, no prazo de 15 dias após a aplicação das medidas 
disciplinares.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 12º 

1; Os associados efetivos só podem exercer os direitos referidos no artigo 8º, 
se tiverem em dia o pagamento das suas quotas;---------------------------------------- 

2; Os associados efetivos que tenham sido admitidos há menos de um ano não 
gozam de direitos referidos na alínea b) do número 2 do artigo 8º, podendo 
assistir às reuniões da Assembleia Geral mas sem direito de voto;----------------- 

3; Não são elegíveis para os corpos gerentes os associados que, mediante 
processo jurídico tenham sido removidos dos cargos diretivos da Associação 
ou de outra Instituição Particular de Solidariedade Social, ou tenham sido 
declarados responsáveis por irregularidades cometidas no exercício das 
funções;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 13º 

A qualidade de associado não é transmissível quer por ato entre vivos quer por 
sucessão;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 14º 

Perdem a qualidade de associado:----------------------------------------------------------- 

a)    Os que pedirem a sua revogação;------------------------------------------------------- 

b)    Os que deixarem de pagar as suas quotas e não a regularizaram até 90 
dias findo o prazo;--------------------------------------------------------------------------------- 

c)     Os que forem irradiados ou demitidos;-------------------------------------------------- 

Artigo 15º 

O associado que por qualquer forma deixar de pertencer à PSI-ON não tem 

direito a reaver as quotizações que haja pago, sem prejuízo da sua 

responsabilidade por todas as prestações relativas ao tempo em que foi 

membro da Associação;------------------------------------------------------------------------- 
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CAPÍTULO III 
Dos Corpos Gerentes 

Artigo 16º 

São órgãos da PSI-ON, o Conselho de Administração, a Assembleia Geral, e o 

Conselho Fiscal;------------------------------------------------------------------------------------ 

Artigo 17º 

1; O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é gratuito mas pode 

justificar o pagamento das despesas dele derivadas;----------------------------------- 

2; Quando o volume do movimento financeiro ou a complexidade da 

administração da PSI-ON exijam a presença prolongada de um ou mais 

membros dos corpos gerentes, podem estes ser remunerados sendo a sua 

remuneração deliberada por Assembleia Geral;------------------------------------------- 

3; Quando a complexidade da administração da Associação exija a presença 

de Técnicos Especializados a tempo parcial ou permanente, bem como 

colaboradores que assegurem o normal funcionamento da PSI-ON, serão 

remunerados conforme enquadramento legal em vigor, sendo a sua 

remuneração deliberada por Assembleia Geral.------------------------------------------ 

Artigo 18º 

1; Os titulares dos corpos gerentes são eleitos por Assembleia Geral, tendo o 

seu mandato a duração de três anos, devendo proceder-se à sua eleição no 

mês de dezembro do último ano de cada triénio;----------------------------------------- 

2; Não é permitido a acumulação simultânea de mais de um cargo nos corpos 

gerentes.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3; Não é permitida a eleição de quaisquer membros dos órgãos da associação 

por mais de 2 mandatos consecutivos, salvo se a assembleia geral reconhecer 

expressamente que é impossível ou inconveniente proceder à sua substituição.  

Artigo 19º 

1; O disposto nos números anteriores aplica-se aos membros da Mesa da 

Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;--------- 

2; Quando a eleição tenha sido efetuada extraordinariamente fora do período a 

que se refere o número anterior, a posse terá lugar na primeira quinzena do 

mês imediato ou no prazo de trinta dias após a eleição;------------------------------- 

3; Em caso de vacatura da maioria dos membros de cada órgão social, 

deverão realizar-se eleições parciais para o preenchimento das vagas 
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verificadas, no prazo máximo de um mês e a posse deverá ter lugar nos trinta 

dias seguintes à eleição;------------------------------------------------------------------------ 

Artigo 20º 

1;  Os corpos gerentes são convocados pelos respetivos presidentes e só 

podem deliberar com a presença da maioria dos seus titulares;---------------------- 

2;  As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos seus titulares 

presentes, tendo o Presidente da Assembleia Geral, além do seu voto, direito a 

voto de desempate;------------------------------------------------------------------------------- 

3;  As votações respeitantes às eleições dos corpos gerentes ou a assuntos de 

incidência pessoal dos membros serão feitas obrigatoriamente por escrutínio 

secreto;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 21º 

1;  O presidente do Conselho de Administração é responsável civil e 

criminalmente pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercício do seu 

mandato;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2;  Além dos motivos previstos na lei, o presidente do conselho de 

administração fica exonerado de responsabilidade se:---------------------------------- 

a)     Não tiver tomado parte na respetiva resolução e a reprovar por declaração 

expressa em ata da sessão imediata;-------------------------------------------------------- 

b)    Tiver votado contra essa resolução e o fizer consignar na ata respetiva;------ 

Artigo 22º 

Os membros dos corpos gerentes não poderão votar em assuntos que 

diretamente lhes digam respeito ou nos quais sejam interessados os respetivos 

cônjuges, descendentes, ascendentes;------------------------------------------------------ 

Artigo 23º 

1;  Os associados podem fazer-se representar por outros sócios nas reuniões 

da Assembleia Geral em caso de comprovada impossibilidade de comparência 

à reunião, mediante procuração emitida a favor de outro sócio, mas, cada 

sócio, não poderá representar mais de um associado;---------------------------------- 

2;  É admitido o voto por correspondência sob condição de seu sentido ser 

expressamente indicado em relação ao ponto ou pontos da ordem de trabalhos 

e a assinatura do associado se encontrar devidamente reconhecida;-------------- 

Artigo 24º 
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Das reuniões dos corpos gerentes serão sempre lavradas atas que serão 

obrigatoriamente assinadas pelos membros presentes;-------------------------------- 

Artigo 25º 

1; A Assembleia Geral é constituída por todos associados no pleno gozo dos 

seus direitos;---------------------------------------------------------------------------------------- 

2; A Assembleia Geral é dirigida pela respetiva Mesa, composta por 

Presidente, Vogal e Secretário, substituindo-se por esta ordem;--------------------- 

3; Na falta ou impedimento de qualquer dos membros da mesa da Assembleia 

Geral, competirá a esta eleger os respetivos substitutos de entre os associados 

presentes, os quais cessarão as suas funções no termo da reunião;---------------- 

Artigo 26º 

Compete à Mesa da Assembleia Geral dirigir, orientar e disciplinar os trabalhos 

da assembleia, representá-la e designadamente:---------------------------------------- 

a)   Decidir sobre os protestos e reclamações respeitantes aos atos eleitorais, 

sem prejuízo de recurso nos termos legais;------------------------------------------------ 

b)   Conferir posse aos membros dos corpos gerentes eleitos;------------------------- 

Artigo 27º 

Compete à Assembleia Geral:----------------------------------------------------------------- 

a)   Definir as linhas fundamentais de atuação da Associação;------------------------ 

b)   Destituir, por votação secreta, os membros da respetiva Mesa, do Conselho 

de Administração e do Conselho Fiscal, por fatos lesivos para com a PSI-ON;-- 

c)    Apreciar e votar anualmente o Orçamento e o Plano de Atividades para o 

exercício seguinte, bem como o Relatório e Contas de Gerência;-------------------- 

d)   Apreciar sobre a aquisição onerosa e a alienação, de bens imóveis e de 

outros bens patrimoniais, de rendimento ou de valor histórico ou artístico, em 

acordo com o Conselho de Administração;------------------------------------------------- 

e)    Autorizar a Associação a demandar judicialmente os membros dos corpos 

gerentes por fatos praticados no exercício das suas funções, lesivos para a 

mesma Associação;------------------------------------------------------------------------------- 

f)     Fixar o valor da jóia e quota anual a pagar pelos associados;--------------------- 

g)   Proclamar sócios honorários aqueles que forem propostos pelo Conselho de 

Administração;-------------------------------------------------------------------------------------- 
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h)   Deliberar sobre a alteração dos Estatutos e sobre a extinção, cisão ou fusão 

da Associação;------------------------------------------------------------------------------------- 

i)       Deliberar sobre a aceitação de integração de uma instituição e respetivos 

bens;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

j)       Aprovar a adesão a parcerias, protocolos, alianças ou coligações;------------- 

k)  Deliberar sobre a extinção ou prorrogação da associação.------------------------ 

 

Artigo 28º 

1;  A Assembleia Geral é convocada por meio de aviso postal, expedido para 

cada um dos associados, com antecedência mínima de quinze dias, dele 

constando a data, a hora, o local e a ordem de trabalhos;------------------------------ 

2;  A convocatória deverá ser afixada na sede e entre outros locais de acesso 

público;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3;  A Assembleia Geral pode, ainda, ser convocada extraordinariamente pelo 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a pedido da Conselho de 

Administração ou do Conselho Fiscal, ou a requerimento de um conjunto de 

associados no gozo efetivo dos seus direitos, não inferior à quinta parte da sua 

totalidade, devendo a reunião realizar-se no prazo máximo de trinta dias a 

contar da data da receção do pedido ou requerimento;--------------------------------- 

4;  A Assembleia Geral Extraordinária que seja convocada a requerimento dos 

associados só poderá reunir se estiverem presentes três quartos dos 

requerentes;----------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 29º 

1;  Assembleia Geral reúne ordinária e extraordinariamente;--------------------------- 

2;  Em cada ano haverá duas reuniões ordinárias, uma até 31 de Março e outra 

até 15 de Novembro com vista designadamente ao cumprimento do disposto 

no artigo 27º, alínea c), destes Estatutos;--------------------------------------------------- 

Artigo 30º 

1;  Salvo o disposto no número seguinte, as deliberações da Assembleia Geral 

são tomadas por maioria absoluta dos votos dos associados presentes;----------- 

2;  As deliberações sobre as matérias constantes das alíneas e), h), i) e j) do 

artigo 27º só serão válidas se obtiverem o voto favorável de, pelo menos, dois 

terços dos votos expressos;-------------------------------------------------------------------- 
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3; As deliberações sobre as matérias constantes da alínea k) do artigo 27º só 

serão válidas se obtiverem o voto favorável de, pelo menos, três quartos do 

número de todos associados. ------------------------------------------------------------------ 

Artigo 31º 

1;  Sem prejuízo do disposto no número anterior, são anuláveis as deliberações 

tomadas sobre matéria estranha à ordem do dia, salvo se estiverem presentes 

ou representados na reunião todos os associados no pleno gozo dos seus 

direitos sociais e todos concordarem com o aditamento;-------------------------------- 

2;  A deliberação da Assembleia Geral sobre o exercício do direito da ação civil 

ou penal contra os membros dos corpos gerentes pode ser tomada na sessão 

convocada para apreciação do Balanço, Relatório e Contas do exercício, 

mesmo que a respetiva proposta não conste da ordem de trabalhos; salvo se 

estiverem presentes ou representados na reunião todos os associados no 

pleno gozo dos seus direitos sociais e todos concordarem com o aditamento;--- 

Artigo 32º 

1;  O Conselho de Administração é constituída por três membros dos quais um 

Presidente, um Vice-Presidente, um Tesoureiro;--------------------------------------- 

2;  No caso de vacatura do cargo do Presidente será o mesmo preenchido pelo 

Vice-Presidente e assim sucessivamente;-------------------------------------------------- 

Artigo 33º 

Compete ao Conselho de Administração gerir a Associação e representá-la 

incumbindo lhe designadamente:------------------------------------------------------------- 

a)   Garantir a efetivação dos direitos dos beneficiários;---------------------------------- 

b)   Elaborar anualmente e submeter à Assembleia o Balanço, o Relatório de 

Contas, bem como o Orçamento e Plano de Atividades para o ano seguinte;---- 

c)   Deliberar sobre o preenchimento de vagas que ocorram, no seio do próprio 

Conselho de Administração;-------------------------------------------------------------------- 

d)   Aplicar as medidas disciplinares previstas no artigo 10º;--------------------------- 

e)   Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços, bem como a 

escrituração dos livros, nos termos da legislação aplicável;---------------------------- 

f)     Organizar o quadro do pessoal, contratar e gerir o pessoal da Associação;--- 

g)   Representar a Associação em juízo ou fora dele, podendo delegar no 

Presidente da Assembleia Geral essa competência;------------------------------------- 
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h)    A Associação obriga-se, nos atos e contratos, com a assinatura 

conjunta do Presidente Conselho de Administração e de outro membro do 

Conselho de Administração que será o Tesoureiro nas operações 

financeiras;---------------------------------------------------------------------------------------- 

i)       Nos atos de mero expediente, é suficiente a assinatura de qualquer 

membro do Conselho de Administração;---------------------------------------------------- 

j)     Zelar pelo cumprimento da lei, dos Estatutos e das deliberações dos órgãos 

da Associação;-------------------------------------------------------------------------------------- 

k) Deliberar sobre a aquisição onerosa e a alienação, de bens imóveis e de 

outros bens patrimoniais, de rendimento ou de valor histórico ou artístico;-------- 

Artigo 34º 

Compete ao Presidente do Conselho de Administração:-------------------------------- 

a)   Superintender na administração da Associação, orientando e fiscalizando os 

respetivos serviços;-------------------------------------------------------------------------------- 

b)   Convocar e presidir às reuniões do Conselho de Administração, dirigindo os 

respetivos trabalhos;------------------------------------------------------------------------------ 

c)   Representar a Associação em juízo ou fora dele;------------------------------------- 

d)    Assinar e rubricar os termos de abertura e encerramento e rubricar o livro 

de atas da Direção;------------------------------------------------------------------------------- 

e)   Despachar os assuntos normais de expediente e outros que careçam de 

solução urgente, sujeitando este último à confirmação do Conselho de 

Administração na primeira reunião seguinte;----------------------------------------------- 

f) Autorizar pagamento e guias de receitas emitidas pelo Conselho Fiscal;-------- 

Artigo 35º 

Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presidente no exercício das suas 

atribuições e substitui-lo nas suas ausências e impedimentos;------------------------ 

Artigo 36º 

Compete ao Secretário:-------------------------------------------------------------------------- 

a)   Lavrar as atas das reuniões do Conselho de Administração e superintender 

nos serviços de expediente;--------------------------------------------------------------------- 

b)   Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões do Conselho de 

Administração, organizando os processos dos assuntos a serem tratados;------- 
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c)   Superintender no serviço de secretaria;------------------------------------------------- 

Artigo 37º 

Compete ao Tesoureiro:------------------------------------------------------------------------ 

a)   Receber e guardar os valores da Associação;---------------------------------------- 

b)   Promover a escrituração de todos os livros de receita e despesa;--------------- 

c)    Solicitar autorização de pagamento e guias de receitas do Presidente do 

Conselho de Administração;-------------------------------------------------------------------- 

d)    Apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração o balancete do 

trimestre;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

e)   Superintender nos serviços de contabilidade e tesouraria;------------------------- 

Artigo 38º  

O Conselho de Administração reunirá sempre que julgar conveniente por 

convocação do Presidente e obrigatoriamente, pelo menos uma vez de cada 

mês;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 39º 

1; Nas operações financeiras são obrigatórias as assinaturas conjuntas do 

Presidente do Conselho de Administração e do Tesoureiro;--------------------------- 

3; Nos atos de mero expediente bastará a assinatura de qualquer membro do 

Conselho de Administração;  ------------------------------------------------------------------- 

Artigo 40º 

1; O Conselho Fiscal é composto por três membros, dos quais um Presidente e 

um secretário e um redator;-------------------------------------------------------------------- 

2; No caso de vacatura do cargo de Presidente, será o mesmo preenchido pelo 

secretário e assim sucessivamente;--------------------------------------------------------- 

Artigo 41º 

Compete ao Conselho Fiscal vigiar pelo cumprimento da lei e dos Estatutos e 

designadamente:---------------------------------------------------------------------------------- 

a)   Exercer a fiscalização sobre a escrituração e documentos da instituição 

sempre que o julgue conveniente;------------------------------------------------------------ 

b)    Assistir às reuniões do órgão executivo, sempre que o julgue conveniente;-- 
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c)   Dar parecer sobre o relatório de contas e orçamento e sobre todos os 

assuntos que o órgão executivo submeta à sua apreciação;-------------------------- 

Artigo 42º 

O Conselho Fiscal pode solicitar Conselho de Administração elementos que 

considere necessários ao cumprimento das suas obrigações, bem como propor 

reuniões extraordinárias para discussão, com aquele órgão, de determinados 

assuntos cuja importância o justifique;------------------------------------------------------- 

 

CAPÍTULO IV 
Disposições Gerais 

Artigo 43º 

A organização e funcionamento dos diversos sectores de atividade constarão 
de regulamentos internos elaborados pelo Conselho de Administração que 
poderão ou não criar subdepartamentos;--------------------------------------------------- 

Artigo 44º 

1;Os serviços prestados pela instituição serão remunerados conforme tabelas 
de pagamento fixadas e atualizadas anualmente;--------------------------------------- 

2; As tabelas de pagamento fixadas e atualizadas anualmente serão 
elaboradas em conformidade com as normas legais aplicáveis e com os 
acordos de cooperação que sejam celebrados com os serviços oficiais 
competentes;--------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 45º 

1; O acervo técnico, bibliográfico, equipamentos adquiridos ou recebidos após 
a constituição da PSI-ON através de projetos ou similares, são bens 
permanentes da associação, salvo autorização em contrário expressa em 
Assembleia Geral pelo Conselho de Administração.------------------------------------- 
 

Artigo 46º 

O Património e os meios de subsistência serão assegurados por:------------------- 

a) O produto das joias e quotas anuais dos associados, cujo montante será 
fixado pela Assembleia Geral;------------------------------------------------------------------ 

b) Receitas das atividades realizadas no âmbito dos seus objetivos e execução 
dos seus projetos;--------------------------------------------------------------------------------- 

c) Subsídios do Estado ou demais organismos oficiais;-------------------------------- 
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d) Os apoios financeiros concedidos pelos programas nacionais e 
internacionais que visam estimularem o potencial de crescimento e 
desenvolvimento; ---------------------------------------------------------------------------------- 

e) Donativos ou doações e legados, eventualmente concedidos à Associação; 

f) Rendimentos de bens próprios;-------------------------------------------------------------- 

g) Outros;-------------------------------------------------------------------------------------------- 


