..............-~-.•.....•

---....•.--"--.. .....-.---.-----.~

..........

----" .. - ......

-._-----'--

ESTATUTOS
DA
ASSOCIACAO
APELA-ASSOCIACAO PORTUGUESA DE ESClEROSE LATERAL
AMIOTROFICA
CAPiTULO I
Da denominac;ao, sede delegac;oes, ambito de acc;ao e fins

Artigo 1°
1. A Associa9c30 APELA - ASSOCIAc;AO PORTUGUESA DE ESCLEROSE
LATERAL

AMIOTROFICA,

adiante

designada

abreviadamente

por

"ASSOCIAc;AO", e uma institui9c30 particular de solidariedade social com
sede na Rua Egas Moniz, Hospital de Santa Maria, Servi9Q de Neurologia,
Concelho de Lisboa, Apartado nO 14 032, 1064-001 Lisboa.
2. Sempre que se justifique, a Direc<;c3o da Associa9ao

poderc~

estabelecer

delega90es ou outras formas de representa9ao em quaisquer outros locais
do pais.

Artigo

:zo

A ASSOCIAc;AO tem por objectiv~ a prom0980 de iniciativas que visem
responder as necessidades sentidas pelos doentes e seus familiares, apoio
social,

cuidados

integrados

no ambito do

apoio

social,

medico

de

enfermagem e meios auxiliares de diagnostico, pretendendo-se que a
mesma seja efectuada no ambito nacional.

Artigo 3°
1. Para a realiza9c3o do seu objectiv~, a ASSOCIAc;AO propoe-se:
a) aconselhamento e apoio a pessoas que sofram de' Esclerose Lateral
Amiotrofica/Ooenc;a do Neuronio Motor;
b) melhoria e alargamento dos cuidados medicos;
c) difuSc30 de informa9c30 sobre esta doen98 para 0 publico;
d) prom0980 de investiga980 sobre as causas e tratamento desta doen9a;
e)

coopera~o

com a classe medica, pessoal de enfermagem e

paramedicos, industria
privadas;

farmac~utica,

servi90s e entidades publicas ou

f)

integra~o

nos

Organismos

Internacionais

representativos

de

Associa90es Nacionais de Esclerose Lateral Amiotr6fica/Doenva do
Neur6nio Motor, nomeadamente a Alianc;a Intemacional destas
Associa90es;
g) cooperac;;ao com associa90es congeneres no pais e no estrangeiro;
h) instalac;ao de um centro de informac;ao para doentes e todos os
interessados, e emissao de urn boletim informativo peri6dico.
Artigo 4°
A organizac;ao e funcionamento dos diversos sectores de actividade podem
constar de regulamentos internos, a elaborar pela Direcc;ao e a aprovar pela
Assembleia Geral.
Artigo 5°
1.

Os

servic;os

prestados

pela

ASSOCIA«AO

serao

gratuitos

ou

remunerados em regime de porcionismo, de acordo com a situac;ao
econ6mico-financeira dos utentes, apurada em inquerito a que se devera
sempre proceder.

2. As

cor~¢es

de comparticipac;ao serao sempre elaboradas em
conformidade com as normas legais aplicaveis e com os acordos que sejam
celebrados com os servic;os oficiais competentes.
Artigo 6°

A ASSOCIA«AO cooperara com outras organizac;oes com vocac;ao afim e
com a Administrac;ao Central, Regional ou Autarquica, colaborando com as
suas actividades pr6prias no cumprimento dos objectiv~s da politica de
seguranc;a, solidariedade e inserc;ao social, de salide, de educac;ao e de
j usti9a.
CAPiTULO II
Dos Associados
Artigo 7°

1. Podem ser associados pessoas singulares maiores de dezoito anos, bern .
como pessoas colectivas.
2. Os associados pessoas .colectivasfar-se-ao representar por pessoa
singular devidamente credenciada que se obriga aos mesmos deveres e -.
exerce os mesmos direitos de qualquer associado pessoa singular.
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3.

Os

associados

da ASSOCIA<;AO

assumem

desenvolver os melhores esfon;os e dedica~o

0

compromisso

de

a prossecu~o dos objectiv~s

da ASSOCIA<;AO consignados nestes Estatutos.

Artigo 8D
Havera duas categorias de associados:
1. Honorarios - As pessoas que, at raves de servi~os ou donativ~s, deem

contribuic;ao

especialmente relevante para a realizac;ao dos fins da

ASSOCIAQAO. como tal reconhecida e proclamada pel a Assembleia Geral.

2. Efectivos - As pessoas singulares ou corectivas, que se proponham
colaborar na realizac;ao dos fins de ASSOCIAQAO pagando uma quotizac;ao
mensal,

trimestral,

semestral ou

anual

nos

montantes fixados

pela

Assembleia Geral.

Artigo 90
Sao direitos dEiS associados efectivos:
a) participar nas reunioes da Assembleia Geral;
b) eleger e ser eleito para os cargos sociais;
c) requerer a

convoca~ao

da assembleia geral extraordinaria nos termos do

nO 3 do art<> 29°;
d) examinar os livros, relatorios e contas e demais documentos, desde que
requeiram por escrito com a anteced€mcia

minima de oito dias e se

verifique urn interesse pessoal, directo e legitimo.

Artigo 10°
Sao deveres dos associados efectivos:
a) pagar pontualmente as suas quotas;
b) comparecer as reunioes da Assembleia Geral ou noutras para que forem
convocados;
c) observar as disposic;oes estatutarias e regulamentos e as deliberac;6es
dos corpos gerentes;
d) desempenhar com zero, dedicac;Ao e eficiencia os cargos para que foram
eleitos;
e) cooperar activamente e com espirito de servic;o no cumprimento dos fins
da ASSOCIA<;AO;
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f) abster-se de qualquer ac<;ao que comprometa a reputa<;ao ou cn§dito da
ASSOCIA<;Ao;

Artigo 11°

1. Os Associados que viola rem os deveres estabelecidos no artigo anterior
ficam sujeitos as seguintes san<;oes:
a) repreensao;
b) suspensao de direitos ate 180 (cento e oitenta) dias;
c) demissao.
2. Serao demitidos os associados que por actos dolosos tenham prejudicado
a ASSOC1A<;Ao.
3. As san<;oes previstas nas alineas a) e b} do nO 1 sao da competemcia da
Direc<;ao.
4. A demissao e san<;ao da exclusiva competencia da Assembleia Geral, sob
proposta da Direc<;ao.
5. A aplica<;ao d~s san<;oes previstas nas alineas b} e c} do nO 1 s6 se
efectivarao mediante audiencia obrigat6ria do associado.
6. A suspensao de direitos nao desobriga

0

associado do cumprimento de

qualquer urn dos deveres a que esta obrigado nos termos do artigo anterior,
nomeadamente

0

de pontual pagamento das quotas.

Artigo 12°

1. Os associados efectivos s6 podem exercer os direitos referidos no artigo
go, se tiverem em dia 0 pagamento das suas quotas.
,

2. Nao sao elegiveis para os corpos gerentes da associa<;ao que, mediante
processos judicial, tenham side removidos dos cargos

directiv~s

da

ASSOCIAGAo ou de outra institui<;ao particular de solidariedade social, ou
tenham side declarados responsaveis por irregularidades cometidas no
exercicio das suas fun<;oes.
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A qualidade de associado nao

e transmissfvel quer por acto entre vivos quer

por sucessao.
Artigo 14°

1. Perdem a qualidade de associado:
a) os que falecerem ou pedirem a sua exonerac;ao;
b) os que deixarem de pagar as suas quotas durante 24 meses;
c) os que forem demitidos nos termos do n° 2 do artigo 11°.
2. No caso previsto na alinea b) do numero anterior considera-se eliminado 0
socio que tenha sido notificado pela Direcc;ao para efectuar 0 pagamento
das quotas em atraso, apos 0 nao pagamento pelo periodo de 24 (vinte e
quatro) meses, 0 nao fac;a no prazo de 60 (sessenta) dias.
Artigo 15°

o assQciado que

p~r qualquer forma deixar de pertencer

a ASSOCIAC;AO

nao tern direito a rea¥er as suas quotizac;oes que haja pago, sem prejuizo da
sua responsabilidade p~r todas as prestac;oes relativas ao tempo em que foi
rnembro da ASSOCIAC;AO.
CAPITULO III
Dos Orgios Sociais
Secc;ao I
Disposic;oes Gerais
Artigo 16°

Sao orgaos da ASSOCIAC;AO, a Assembleia Geral, a DirecC;80, 0 Conselho
Fiscal e 0 Conselho Cientifico.
Artigo 17°

o exercicio de qualquer cargo nos corpos gerentes e gratuito, podendo,
entanto, justificar 0 pagamento de despesas dele derivadas.
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no

Artigo 18°

1. A durac;ao do mandato dos 6rgaos sociais e de tres anos devendo
proceder-se

a sua

elei9ao no mes de Dezembro do ultimo ana de cada

trienio.
2. 0 mandato inicia-se com a tomada de posse perante 0 Presidente da
Mesa da Assembleia Gera! ou seu substituto, 0 que devera ter lugar na
primeira quinzena do ana civil imediato ao das elei96es.
3. Quando a elei9ao tenha side efectuada extraordinariamente fora do mes
de Dezembro, a posse podera ter lugar dentro do prazo estabelecido no nO 2
ou no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a elei9aO, mas neste caso e para efeitos
do nO 1, 0 mandato considera-se iniciado na primeira quinzena do ana civil
em que se realizou a elei9ao.
4. Sem prejulzo do disposto no artigo anterior, quando as elei90es nao sejam
realizadas atempadamente considera-se prorrogado 0 mandato em curso
ate

a posse dos novos corpos gerentes.
<:..::.c

Artigo 19°

1. Em caso de vacatura da maioria dos membros de cada 6rgao social.
depois de esgotados os respectivos suplentes, deverao realizar-se elei90es
parciais para 0 preenchimento das vagas verificadas, no prazo maximo de
um mes e a posse devera ter lugar nos 30 (tnnta) dias seguintes a eleic;ao.
2. 0 termo do mandato dos membros eleitos nas condi90es do numero
anterior, coincidira com 0 dos inicialmente eleitos.
Artigo 200

1. Os membros dos 6rgaos socia is s6 podem ser eleitos consecutivamente
para 2 (dois) mandatos para qualquer 6rgao da ASSOCIA<;Ao. salvo se a
Assembleia Geral reconhecer expressamente que e impossivel ou
inconveniente proceder a sua substitui980.
2. Nao e permitido aos membros· dos 6rgaos socials 0 desempenho
simultAneo de mais de um cargo na mesma ASSOCJACAO. - .
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3. 0 disposto nos numeros anteriores aplica-se aos membros da mesa da
Assembleia Geral. da Direc~o e do Conselho Fiscal.

Artigo 21°
1. Os orgaos socia is sao convocados pelos respectivos presidentes e so
podem deliberar com a presen<;a da maioria dos seus titulares.
2. As delibera<;6es sao tomadas por maioria dos votos dos titulares
presentes, tendo 0 presidente, alE~m do seu voto. direito a voto de
desempate.
3. As vota<;6es respeitantes as elei<;6es dos orgaos sociais ou a assuntos de
incidencia pessoaJ dos seus membros serao feitas obrigatoriamente por
escrutinio secreto.

Artigo 22°
1. Os membros dos orgaos sociais sao responsaveis civil e criminalmente
pelas faltas ou· irregularidciaes cometidas no exerdcio do mandato.
2. Ah§m dos motivos previstos na lei, os membros dos orgaos sociais ficam
exonerados de responsabilidade se:
a) nao tiverem tomado parte na respectiva resolu~o e a reprovarem com
declara<;,:ao na acta da sessao imediata em que se encontrem presentes;
b) tiverem votado contra essa
respectiva.

resolu~o

e

0

fizerem consignar na acta

Artigo 23°
1. Os membros dos orgaos sociais nao poderao votar em assuntos que
directamente Ihes digam respeito ou nos quais sejam interessados os
respectivos conjuges, ascendentes, descendentes e equiparados.
2. Os membros dos orgaos sociais nao podem contratar directa ou
indirectamente com a ASSOCIACAO. salvo se do centrato resultar manifesto

beneficio para a ASSOCIAQAO.
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3. Os fundamentos das deliberayoes sobre os contratos referidos no numero
anterior deverao constar das actas das reunioes do respectivo orgao de
deliberayao.
Artigo 24D

1. Os associados podem fazer-se representar por outros socios nas reunioes
da assembleia geral em caso de comprovada impossibilidade de
comparencia a reuniao, mediante carta dirigida ao presidente da mesa, com
a assinatura notarialmente reconhecida mas, cada socio, nao podera
representar mais de 1 (um) associado.
2. ~ admitido 0 voto por correspondencia sob condic;ao do seu sentido ser
expressamente indicado em relac;ao ao ponto ou pontos da ordem de
trabalhos e a assinatura do associado se encontrar conforme

a que consta

do Bilhete de Identidade.
Artigo 25°

Das reunioes dos corpos gerentes serao sempre lavradas actas que serao
obrigatoriamente' assinadas ~Ios membros presentes ou, quando respeitem
a reunioes da Assembleia Geral, pelos membros da respectiva Mesa.
Secc;ao II

Da Assembleia Geral
Artigo 26°
1. A Assembleia Geral e constituida por todos os socios admitidos efectivos,
que tenham as suas quotas em dia e nao se encontrem suspensos.
2. A Assembleia Geral

e dirigida pela respectiva Mesa que se com poe de urn

presidente, um 1° secreta rio e urn 2° secretario.
3. Na falta ou impedimento de qualquer dos membros da Mesa da
Assembleia Geral, competira a esta eleger os respectivos substitutos de
entre os associados presentes os quais cessarao as suas funyoes no termo
da reuniao.
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Artigo 2-,0

Compete

a

Mesa da Assembleia Geral dirigir, orientar e disciplinar os

trabalhos da assembleia, representci-Ia e designadamente:
a) decidir sobre os protestos e reclama~oes. sem prejuizo de recurso
nos termos Jegais;
b) conferir posse aos membros dos 6rgaos socia is eleitos.
Artigo 28°

Compete a Assembfeia Geral deliberar sobre todas as materias nao
compreendidas nas atrjbui~oes legais ou estatutarias dos outros 6rgaos e
necessariamente:
a) definir as Iinhas fundamentais de actua~ao da ASSOCIAC;Ao;
b) eleger e destituir. por vota~ao secreta, os membros da respectiva
Mesa, da Direc~ao e do Conselho Fiscal;
c) apreciar e votar anualmente 0 or~mento e 0 programa de ac~ao
para 0 exercicio seguinte, bem como 0 relat6rio e contas de
gerencia;
.

c.:;;.'

d) deliberar sobre a aquisi~ao onerosa e a aliena9Bo, a qualquer titulo
de bens im6veis e de outros bens patrimoniais de rendimento ou de
valor hist6rico ou artistico;
e) deliberar sobre a altera9Bo dos estatutos e sobre a
ou fusao da ASSOCIAC;AO;
f)

deliberar sobre a
respectivos bens;

aceita~ao

de

integra~ao

extin~ao,

cisao

de uma institui9Bo e

g) autorizar a ASSOCIACAo a demandar os membros dos corpos
gerentes por actos praticados no exercicio das suas fun~oes;
h) ratificar as delibera~oes da Direc~ao relativas aos pedidos de
admissao da ASSOCIACAo como membro de outras associa~oes
i)
j)

ou organiza~oes;
ratificar os acordos de coopera~ao com Entidades Oficiais
celebrados pela Direc~ao;
aprovar a concessao do titulo honorifico de associado honorario.

Artigo 29°
1. A Assembleia Geral reunira em sessOes ordinarias e extraordinarias.
2. A Assembleia Geral reunira ordinariamente:
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a) no final de cada mandato, durante
elei~o

0 m~s

de Dezembro, para a

dos orgaos sociais;

b) ate 31 (trinta e um) de Mar~o de cada ana para a discussao e
votayao do relatorio e contas da geremcia do ana anterior, bem
como do parecer do conselho fiscal;
c) ate 15 (quinze) de Novembro de cada ano, para
vota~ao

do

or~amento

e programa de

ac~ao

para

0

aprecia~~10

e

ana seguinte.

3. A Assembleia Geral reunira em sessao extraordinaria:
a) quando convocada por iniciativa do presidente da Mesa;
b) a pedido da Direc~ao ou do Conselho Fiscal;
c) a requerimento de, pelo menos 10% dos associados no pleno
gozo dos seus direitos.
Artigo 30°

1. A Assembleia GeraJ deve ser convocada com, pelo menos 15 (quinze)
dias de antecedencia pe[o presidente da Mesa, ou seu substituto, nos
termos do numero seguinte.

c.::..

2. A convocatoria e feita por meio de aviso postal expedido para cada
associado e devera ser afixada na sede e noutros locais de acesso publico,
dela constando obrigatoriamente 0 dia, a hora, 0 local e a ordem de
trabalhos.

3. A convocatoria da Assembleia Geral extraordinaria, nos termos do artigo
anterior, deve ser feita no prazo de 15 (quinze) dias apos 0 pedido ou
requerimento, devendo a reuniao realizar-se no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data da recep~ao do pedido ou requerimento.
Artigo 31°
1. A Assembleia Geral reunira

a hora

marcada na convocat6ria se estiver

presente mais de metade dos associados com direito a voto. ou uma hora
depois com qualquer numero de presentes.
2. A Assembleia Geral extraordinaria que seja convocada a requerimento
dos associados s6 podera reunir se estiverem presentes tres quartos dos

requerentes.
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Artigo
1. Salvo

0

3~

disposto no numero seguinte. as delibera<;6es da Assembleia

Geral sao tomadas por maioria absoluta dos votos dos associados
presentes.
2. As deliberac;oes sobre as materias constantes das aHneas e), f), g) e h) do
artigo 28° s6 serao validas se obtiverem

0

voto favoravel de pelo menos, 2/3

dos votos expressos.
3. No caso da alinea e) do artigo 28° a dissoluc;ao nao tera lugar se. pelo
menos, um numero de associados iguaJ ao dobro dos membros dos orgaos
socia is se declarar disposto a assegurar a permanencia da ASSOCIA<;AO,
qualquer que seja

0

numero de votos contra.

Artigo 33°
1. Sem prejufzo do disposto no numero seguinte sao anulaveis as
deliberac;oes tomadas sobre materia estranha

a

ordem do dia, salvo se

estiverem presentes ou representad~ na reuniao todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos socia is e todos concordarem com 0 aditamento.
2. A deliberac;ao da Assembleia Geral sobre

0

exercicio do direito de acc;ao

civil ou penal contra os membros dos corpos gerentes pode ser tomada na
sessao convocada para apreciac;ao do balanc;o, relat6rio e contas de
exerdcio, mesmo que a respectiva proposta nao conste da ordem de
trabalhos.
Sec~ao

III

Da Directrao

Artigo 34

Q

1. A Direcc;ao da ASSOCIA<;AO e constituida por tres membros dos quais
um presidente, um vice-presidente e um tesoureiro.
2. Havera simultaneamente igual numero de suplentes que se tomarao
efectivos

a medida que se derem vagas e pela ordem em que tiverem side

eleitos.

II

3. No caso de vacatura do cargo de presidente sera 0 mesmo preenchido
pelo vice-presidente e este substituido por um suplente.

4. Os suplentes poderao assistir as reunioes da Direcyao mas sem direito a
voto.
Artigo 35°
Compete a Direc~ao gerir a ASSOCIA<;AO e representa-Ja incumbindo-Ihe
designadamente:
a) garantir a efectiva~ao dos direitos dos beneficiarios;
b) elaborar anualmente e submeter ao parecer do
fiscaliza9ao 0

6rgao de

relat6rio e contas de gerencia, bem como 0

or~mento

e programa de ac~o para 0 ana seguinte;
c) assegurar a organiza~o e 0 funcionamento dos servi<,(Os, bern
como a escritura9ao dos livros, nos termos da lei;
d) organizar 0 quadro de pessoal e contratar e gerir 0 pessoal da
ASSOCtA<;AO;
e) zelar pelo eumprimento da lei, dos estatutos e das delibera90es dos
c:...
orgaos da ASSOCIA<;AO.
Artigo 36°
Compete ao presidente da

Direc~ao:

a) superintender na administra~ao da ASSOCIA<;AO orientando e
fiscalizando os respeetivos servi~os;
b) convocar e presidir as reunioes da Dire~o, dirigindo os respeetivos
trabalhos;
e) representar a ASSOCIACAO em juizo ou fora dele;
d) assinar e rubricar os termos de abertura e encerramento e rubricar
o livro de aetas da

Diree~ao;

e) despaehar os assuntos normais de expedien'te e outros que
care<;am de solu~o urgente, sujeitando estes ultimos a eonfirma~o
da Diree~ao na primeira reuniao seguinte.
Artigo

3~

Compete ao vice::'presidente coadjuvar 0 presidente no exercicio das· suas
atribui90es e substitui-Io nas suas ausencias e impedimentos:
12

Artigo 38°
Compete ao tesoureiro:
a) receber e guardar os valores da ASSOCIAC;AO;
b) promover a

escritura~ao

de todos os livros de receitas e de

despesas;
c) assinar as autorizagoes de pagamento e as guias de receita
conjuntamente com 0 presidente;
d) apresentar mensalmente

a

Direc~ao

0

balancete em que se

discriminarao as receitas e despesas do mes anterior;
e) superintender nos

servi~os

de contabilidade e tesouraria.

Artigo 39°
A

Dire~o

reunira sempre que 0 julgar conveniente

p~r convoca~ao

do

presidente e obrigatoriamente, pelo menos uma vez em cada meso

Artigo 40°
1. Para obrigar a ASSOCIAC;AO sao necessarias e bastantes as assinaturas
conjuntas de dois membros da

2. Nas

Direc~o.

opera~oes

financeiras sao obrigat6rias as assinaturas conjuntas de
dois membros da Direcgao.

3. Nos aetos de merc expediente bastara a assinatura de qualquer membro
da Direc~ao.
Sec~aolV

Conselho Fiscal

Artigo 41°
1. 0 Conselho Fiscal e composto
presidente e 2 (dois) vogais.

p~r

tres membros, dos quais um

2. Havera simultaneamente igual numero de suplentes que se tomarao

efectivos

a medida que se derem vagas e pela ordem em que tiverem side

eleitos.
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3. No caso de vacatura do cargo do presidente, sera 0 mesmo preenchido
pelo primeiro vogal e este por um suplente.

Artigo

4~

Compete ao Conselho Fiscal vigiar pelo cumprimento da lei e dos estatutos e
designadamente:
a) exercer a fiscalizayao sobre a escriturayao e documentos da
instituiyao sempre que

0

julgue conveniente;

b) assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros as
reunioesdo orgao executivo, sempre que 0 julgue conveniente;
c) dar pareeer sobre 0 relatorio, contas e oryamento e sobre todos os
assuntos que

0

orgao executivo submeta a sua apreciac;ao.

Artigo 43°

o

Conselho Fiscal pode solicitar a Direcyao elementos que considere

necessarios ao cumprimento das suas atribuic;oes, bern como propor
reunioes extraordinarias para discussao, com aquele orgao, de determinados
assuntos cuja importancia 0 justifique.

Artigo 44°

o Conselho Fiscal reunira sempre que 0 julgar conveniente, por convocayao
do presidente e obrigatoriamente, pelo menos uma vez em cada trimestre.

CAPiTULO IV
Regime Financeiro
Artigo 45°
Sao receitas da ASSOCIAC;AO:
a) 0 produto das quotas dos associados;
b) as comparticipayoes dos utentes;
c) os rendimentos de bens proprios;
d) as doac;oes, legados e heranyas e respectivos rendimentos;
e) os subsidios do Estado ou de organismos oficiais;

t) os donativos e produtos de festas ou subscriyOes;
g) outras receitas.

14

CAPiTULO V
Conselho Cientifico
Artigo 46°

o

Conselho Cientlfico sera eleito por period os de seis anos, sendo

constitufdo por urn Presidente e dois Vogais, tendo

0

primeiro voto de

desempate nas respectivas delibera90es.
Artigo 47°

Compete ao Conselho Cientifico:
a) prestar consultoria

a Associag8o em assuntos cientfficos;

b) promover e prestar aos Associados informa98o cientifica sobre
Esclerose

Lateral

Amiotrofica/Doen9a

do

Neuronio

Motor,

nomeadamente atraves da colaborag8o no boletim informativo da
ASSOCIA9AO;
c) estabelecer contacto com organiza90es cientificas intemacionais
congeneres;
d) colaborar na organizagao e 'participagacrde centros nacionais em
estudos multicentricos intemacionais para a investiga980 de novos
tratamentos;
e) dar parecer sobre a qualidade cientifica de trabalhos.
CAPiTULO VI
Disposi~oes

Diversas

Artigo 48°

1. No caso de extin9aO da ASSOCIACAO, competira a Assembleia Geral
deliberar sobre 0 destin~ dos seus bens, nos termos da legisla9aO em vigor,
bern como eleger uma comissao liquidataria.
2. Os poderes da comissao liquidataria ficarn limitados
meramente conservatorios e necessarios quer

a pratica

a liquida9ao

dos actos

do patrimonio

social, quer a ultima980 dos negocios pendentes.
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Artigo 49°

Os casos omissos serao resolvidos pela Assembleia Geral, de acordo com a
legisla980 em vigor.

(-
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