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ESTATUTOS DA CASA 00 POVO DE RESENC-€

associative, constituida por
desenvotvimento a barn estar
ciscosicoes legais apucaveis.

CAPiTUlO I
Nature7a e Fins

SECCAOI
(Caractertzacao )

Artigo 1°
(Natureza)

A Casa do Povo de RESENDE, e uma pas so a colectiva de utilidada publica, da base
tempo inceterminado, corn 0 objective de promover °
da comunidade local e rege-se pelos prssentes Estatutos a

Artigo 2°
(Sede e Area)

A Casa do Povo de Resende tern a sua sede na Avenida Afonso Henriques, n° 180, da
viia de Resende, concelho de Resende, Distrito de Viseu, e abrange as quinze freguesias do
concelho: Anreade, Barro, Carquere, Feirao, Feigueiras, Freigil, Miornaes, Ovadas, Panchorra,
Paus, Resende, S. Cipriano, S. Joao de Fontoura, S. Martinho de Mouros e S. Rornao.

SECCAO U
(Finaiidades)

Artigo 3°
(Finalidades em Geral)

1- A Casa do Povo tern por fmalidaoe desenvolver actividades de caracter social, cultural,
.rI.o.,.~".... r.o.-ro..,.fi".... sotidariecade "'''''-1'..,.1e 1"\'rtras cn...,., .,. •.....".-+i.-in..,. •.•.;;;,.. rln.,. tnteressados .0 =rn
y~-.o""'Vl~lV"V, I"1Wvl'Vc 1..1vv, ;)~nu 11"C'\..ACl"\..l"Ci..;JV,",CU VYl.l 0, Vl11 Q }JQ1"''-''t-'Cl'.(ClV ,",,",,0 IIILCi,'V.o.oQUV v vltt

cclaboracao corn 0 Estado, as Autarquias e INATEL, proporcionando-Ihes 0 apoio que em cads
caso se justifique, per forw.a a contnouir para a resolucao de problem as da poputacao na
respectiva area.

2- Para a realizacao dos seus fins, deve a Casa do Pove:
a) Promover acyoes de animacao socio- cultural , quer por iniciativa propria, quer de acordo e
em coordenacao e cooperacao corn outras entidades;
b) Oesenvolver actividades de apoio social, nas valsncias que, em cada caso, mais se
justifiquern, nos termos do Artigo 7°;
c) Fomentar a participacao das populacoes nas accdes tendentes a satisfazer as necessidades
da comunidade da respectiva area e a melhorar a sua qualidade de vida, nos aspectos social,
cultural, desportivo e recreative.

3- A Casa do Povo podera ainda participar no planeamento de accoes de caracter
econornico, social e cultural, que abranjam a respectiva area.

SUBSECCAO I
(Prornocao dos S6cios e Desenvolvimento da Comunidade)

Artigo 4°
(Actividades de Cooperacao Social)

1- No exercicro das atribuicoes de cooperacao social, a Casa do Povo desenvolve
actividades orientadas para os seguintes objectives:
a) Desenvolvimento econornico - social da comunidade local;
b) Promocao social. cultural. moral e profissional, e valorizacao fisica dos seus associados;
c) Apoio a outras associacoes e, designadamente, a cooperativas organizadas pelos se us
soctos:
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ESTATUTOS DA CASA DO POVO DE RESENDE

d) Cooperacao, relativamente aos seus associados, no fomento da habitacao e da concessao de
credito aos associados.

2- A Casa do Povo pode criar seccoes de actividades especlficas para a prossecucao dos
objectives referidos no numero anterior.

Artigo 5°
(Desenvolvimento da Comunidade)

Para desenvolvimento da Comunidade lccal, devs a Casa do Povo, interpreter El
equacionar as necessidades e aspiracoes comuns, designadamente atraves da recolha de
propostas ou suqestoes e promover a sua satisfacao ou nela colaborar, corn a partrcipacao dos
interessados, de modo a que a polivalencia de accao a desenvolver pe la Casa do Povo seja
limitada apenas pela sua capacidade de resposta.

Artigo 6°
(Promo<;ao dos Associados)

1- A Casa do Povo deve tomar iniciativas que visem a prornocao social e cultural, a
forma •...~r. ",••cflssional '" r. aoroveitamento dos tor.,.."'"",,, li"•.",,,,d....s SA •..•i••.•S "'a'"a fins •.0 ••••••eativoso.YClV t-"Vlfo:J iVllQ, C V Clt-'IVYOIl. 11 IU. V..;:J "vlllp~~ IIYIO.;:;J V V\JIV, tJ J 11 .;;) Iv'-'I LI ,

educativos e de valortzacao tisica.
2- Na orossecucao dos objectives de promocao social e cultural e de aproveitamento dos

tempos livres, privilegiando a cooperacao corn 0 INATEL, a Casa do Povo procurara tornar-se 0
centra de convivio dos socios e 0 p610 de atraccao da Comurudade, devendo nomeadaments e
de acordo com as possibilidades:
a} Organizar espectaculos de cinema, teatro, curses de promocao, coloquios, conterencias,
excurs5es e outras actividades culturais e recreativas;
b} Cotabcrar em campanhas sanltarias e outras, tendentes ao bem estar social;
c) lnstalar, bem como animar bibliotecas e museus;
d) Desenvo!ver 0 gosto pe la musica e peto folc!ore;
e) lncentivar 0 interesse pelo artesanato e outras, relacionadas cem a cultura tradicional;
f} Prornover a pratica racional de ginastica, de atletismo, ou de outras actividades desportivas,
podendo para esse efeito adquirir e/ou arrendar terrenos e construcoes. .

3- Corn vista ao aperfeicoamento proftssional dos associados, deve a Casa do Povo
colaborar em actividades tendentes a sua torrnacao e valorizacao.

Artigo 7°
(Actividades de Apoio Social)

1- A Casa do Povo promovera a cnacao e rnanutencao de actividades de apoio social,
designadamente nos sectores da infancia, juventude e terceira idade, por sua iniciativa ou em
cooperacao corn 0 Centre Regional de Seguran<;:a Social, atraves de protocolos e nas condicoes
previstas para 0 desenvolvimento dessas actividades.

2- A Casa do Povo pode ainda organizar Colonias de Ferias ou diligenciar, junto de
outras entidades, para que os seus socios e familiares as trequentern.

3- Os services prestados pela Casa de Povo na concretizacao das actividades previstas
neste artiqo, serao remunerades em regime de porcionisrno, de acordo com a situacao
econornico - fin~n,..oir~ rln<::I rtentes ~nl Ir~rl~ om inqi ••:5.ritn~ "'110 se dovora sompro oroceder °I '11.__ III __ • 1__ " ~_, , _,., • I I I __ I I~ __ ...,__ _ _ - f I • - t"'" _I -

em conformidade corn as tabelas de comparticipacao dos utentes, elaboradas de harmonia corn
as normas legais aplicaveis 8 corn os acordos de cooperacao celeorados com os Services
Oficiais competentes.

4- A orqanlzacao e funcionamentc dos diversos sectores desta actividade, constarao de
Regulamento Interne a elaborar pela Direccao.

Artigo 8°
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(ACQec>", a'c> Acnvtdades),",w';:)V -w \J YIY ~ J

o direito de frequentar as instalacoes da Casa do Povo e de participar nas actividades de
promocao """; .... - "'"1i'11'-'" I nr'lr Ala desenv ....I~l;.4"" reservado anA"a" a •..•S "" •.•;•..•c p.odera ser'-.I.L.lvy v .:tVVJ.V vU..J.LUJ.U1 pV.1 ".I. "'';'V.l.1VV.J.V.l\ ..U.L.:J, .1"-'.;)\,,1'.1 VV 1'''''.1...1.';' v ,,;,vV.U,..I.:J, v .1

reconhecido, em condicoes anmogas as dos socios, a pessoas que nao possam ter essa qualidade por
nao reunirem "s .......•...4;""'o.S exizidas rvor-o "ArAm S""1'08 All ainda " p"'s"oas reconhecidamente'-" _ ..•..•..•...•._...... U. v'-'.I..I.\...•..•.y'"''-' Vfi..I.&U..,. po.J. u. .;)"".1.V .I..J. VV ,vu Ull.1U U. "\::J .I.VVV.lll.J. "'.I. u...a. "".I. V

carenciadas.
Artigo go

(Assistencia Extraordinana)
A Casa do Povo pode conceder auxilio aos socios e suas famflias, para ocorrer a

situacoes de comprovada necessidade, dentro das possibllidades das receitas proprias, desde
que autorizada pela Assembleia Geral, e dos subsfdios que, para esse firn, Ihe forem atnbuidos.

Artigo 10°
(Apoio a Coooerativas a' Habitaca ro. "" ao r're'd-,to'VIV '-'v.....,,..,~. 1.1vo., i I ...,... 'Y v ~ v '-'I J

1- Podsm beneficiar do apoio da Casa do Povo, as cooperativas de producao,
comercializacao e consumo, organizadas pelos s6cios.

2- A Casa do POVQ pode, relativamente aos seus socios, cooperar no fomento da
habitacso e no credito aos sccios corn msnores disponibilidades econornicas, quando disponha
de recursos proprios para esses fins.

3- As formas de apoio previstas no presente artigo, bem coma os meios de as
concretizar, carecem de previa aorovacao da Assembleia Gsral.

SUBSECCAO 11
(Cooperacao corn os SeNi<;os Publicos)

Artigo 11°
(Principio Geral)

A Casa do Povo pode incumbir-se do desempenho de tarefas cometidas a Servic;os
Publicos, !NATEL e outros, que se mostrem de interesse para a poputacao, por deleqacao
daqueles, bern corno ceder instalacoes necessarias a reatizacao das referidas tarefas ..

Artigo 12°
(Acordos de Retribui:;ao)

No ambito dos seus fins e na cooperacso com 0 Estado e as Autarquias,a csdencia de
lnstalacoes e a execucao de tarefas previstas no artiqo anterior, sac retribuidas em
conformioade corn os acordos celebrados para 0 efeito.

Artigo 13°
(Utentes dos Services)

o aces so aos Services referidos nos artigos anteriores, e garantido aos respectivos
utentes mdependenternente da sua qualidade de s6cios da Casa do Povo.

CAPITULO ii
S6cios

SECCAO I
(Disposicces Gerais)

Artigo 14°
(lnscricao)

t-Podem ser inscrttcs como socios da Casa do Povo todos os individuos corn rnais de 16
anos ou ernancipados.---.
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2- A admissao ou readmissao de socios depende do requerlrnento dos interessados e da
decisao da Direccso, da qual cabe reeurso para a Assembleia Gera!.

3- A demissao de socio e feita a pedido do interessado ou promovida pela Direccao, de
harmonia corn 0 disposto no numero 3 do Artigo 570 e no numero 5 do Artiqo 66° dos presentss
estatutos.

Artigo 15°
(Socios Honorarios)

1- Podem ser declarados Sod os Honorarios da Casa do Povo, as pessoas sinqulares ou
colectivas que, por the prestarem relevantes services ou auxi!iarem com donativos conslderaveis,
sejam consideradas merecedoras de tal distincao.

2- A oeclaracac e da cornpetencia da Assembleia Geral, sobre proposta fundamentada
da Direccao.

Artigo 16°
(!\I ' I\.A" d S" )v .umero IvllnimO e OCIOS

O n.'.m"" •.•...•mi •.•••i•.•.••...•rlo sccios da Casa rl" 00\1" e' de I=;{,\(cinqt tenta)
I iUI.I~Il.J 1111111111V YV '-i'-'IV.;J U '-" ea \..IV I YU U VV "'Ill U I •. l :

SECCAO 11
(Direitos e Deveres)

Artigo 17°
(Direitos dos S6cios)

j

1- Sao Direitos dos S6cios:
a) Participar nas reuruoes de Assemb!eia Gera!;
b) Requerer a convoca<;ao da Assembleia Geral de acordo corn 0 estipulado no Artigo 30° dos
presentes Estatutos;
c) Eleger e ser eleito para os orgaos socials;
d) Exarninar as contas, orcarnentos, livros de ccntabfhdade e respectivos docurnentos, nos oito
dias anteriores a reunieo da Assembleia Geral, convocada para a sua apreciacao:
e} Frequentar ou utilizer as instalacoes da Casa do Pove e partlclpar nas respectivas
activioades, nas condi<;oes estabetecidas pela Direccao;
f) Propor a Direccao acr;oes e iniciativas conducsntes a realizacao dos objectives da Casa do
Povo;
g} Levar ao conhecirnento do Presidente da Assembleia Gera! qualquer resoluceo ou acto da
Direcyao que Ihe afigure contrario ao interesse da Cas a do Povo, ao disposto nestes Estatutos,
ou na legislac;ao aplicavel;
h) Levar 130 conhecirnento do Presidents da Direccao actos praticados pelos soctos que sejarn
passiveis de sancao disciplinar;
i)Usufn.lir dos cenetlcics proporcionaoos pela Casa do Povo, nos termos da Lei e dos presentss
Estatutos;
J') A"s CA,.,i"S Honorarios nao 0 reconnecida caoacldaoe eleltorat passb 18v '-"v••..••v I IVIIVI IIV.;;:J J I V v I ••..•VI IJ IvvlU . v tJ IU I U.VI I I V •

2- A utiliza~o de determinadas reqalias concedidas pela Casa do Povo, nomeadamente
a assistsncia a espectaculos, pede ser llmitada per razoes de orqamzacao ou ccndicionada ao
pagamento de uma importancia a estabelecer pela Direccao.

3- 0 direito de frequenter as instalacoes da Casa do Povo e de participar nas actividades
per esta desenvoividas, e extensive aos familiares des s6cios que estejam a seu cargo e nao
reunam condlcces estatutarias para serern socios.

Artigo 18°
(Deveres dos Socics)

~/
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ESTA itJTOS DA CASA DO POVO DE RESENDE

1- Sao Deveres dos Socios:
a} Pagar pontualments as quotas fixadas;
b) Comparecer nas reuni6as para que forem eonvocados;
c) Tratar com correccso e urban/dads os restantes associados, bern come os rnernbros dos
Corpos Gerentes e os traoathadores da Casa do Povo;
d) Exercer corn zelo os cargos para que forern eleitos, salvo os casos em que seja admitida
escusa, nos tsrmos do Artigo 26°;
e) Concorrer para 0 progresso e desenvclvirnento da Casa do Povo e da comunidade:
1) Nao praticar actos lesivos aos interesses da Casa de Povo.

Artigo 19°
(Oisposicao Comum)

Para alem dos Direitos e Deveres dos socios enunclados nos Artigos antecedentes, 5ao-
the ainda ccnferidos todos os que resultam do disposto nos pressntes Estatutos ou nas Leis
aplicaveis.

I
-!

CAPiTULO ii
Administracao e Funcionamento

SECCAOI
(Disposicoes Gerais)

Artigo 20°
(6rg80s)

1- Sao 6rga05 da Casa do Pave: a Assembleia Geral, a Direccao e 0 Conselho Fiscal.
2-Cabe a cada urn dos orgaos exercer eficientemente as suas funcoes, no respeito pelas

competencias e responsabthdaoes dos outros 6rgaos.
Artigo 21°

(Distribuicao dos Cargos)
1- Em cada 6rgao os membros eleitos distribuem entre si os respectivos cargos, em

harmonia corn a lista eleita.
2- E permitida a redistribui~o dos cargos centre de cada 6rgao por motives devidarnente

justificados, a cornunicar prioritariamente aos socios.
3-A dlstribuicao ou redistribuicao de cargos sac comunicados aos s6cios, por rneio de

aviso afixado na sede, imediatamente apes a reuniao em que tal seja deliberado.
Artigo 22°

(Funcionarnento dos Oigaos)
1- As oenberacees da iviesa da Assembleia Gerai, da Direccao e do Conselho Fiscai sac

tomadas pela maioria dos seus membros, salvo no caso de empate, em que cabe ao Presidente
o voto de qualidade.

2- Na talta ou impedimento temporario de qualquer membro dos orqaos socials, sacas
suas func;6es asseguradas pelo membra do mesmo orgao que se the seguir pela ordem de
composi9aO indicada nestes Estatutos.

,.i

Artigo 230

(Mandato)
1- A duracao do mandate resultante de eleicao efectuada para a totalidade dos mernbros

dos 6rgaos da Mesa da Assembleia Gsral, da Direccao e do Conselho Fiscal e de tres anos.
2- A contagem dos anos de mandate corresponds a dos anos civis.
3- 0 ana em que iniciar 0 exercicio 56 sera contade como um ane de mandate se a posse

tiver !ugar antes do mes de Julho.
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----:----------------------------- -

_i 4-A duracao de mandato dos membros dos 6rgaos escolhidos em eleic;ao parcial, bem
come dos suplentes que sejam chamadcs a ocupar cargos em qualqusr 6rgao, finda no termo do
trienio em curse,

Artigc 24°
(Exercicio)

1- Os 6rgaos socials elettos tomam posse dos respectivos cargos, salvo dlsposto no
nurnero 3 deste Artlgo, nos olto dlas sUbsequentes a data da elel9ao, e daquela e lavrada acta
em nvro proprio, considerandc-sa desde 8SSB altura em exarclcto.

2- A posse €I conferida pelo Presidents da Mesa da Assembleia Geral, ou per quem 0

substitua.
3- No caso de lmpedimento ou recusa das entidades reteridas no numero anterior, a

I'\I'\"'SO e' a""" """i.-l", 8"'" •..01 ''''jJ;; •.••,...",,,,;. mta ...:....s orcaos eleitos e cessantes convocada para 0 eteltopvo v O<OU1111YQ 111 i\;;;Ul1l0V vVllJUliL \.JV Vi~ j In., "" llV '"' I.

4- ~~oacto de posse sac transferidos todos os bens e valores respectivos, por meio de
inyentario, que daye ser assinadc pelos membros csssantes e pelos empossados, e no qual se
descnminam as lmportancias e yalores em caixa e em oepcsito.

5-0$ 6rgaos socials cessantes continuant em exercrcio ate a posse doseleltos.
6- ~ Qiatuito 0 exeiCicio dos CSiQOSsocials, sem prejuizo do diieito El compensacao des

despesas dai resuitantes.
Artigo 250

(Escusa)
Podem escusar-se de assumir os cargos para que forem eleitos, mediante pedido par

escrito, dirigido ao Presidente da Assembleia Gerat, os socos que:
a) Tiveram exerctco quaiquer cargo directive no trienic anterior;
bj Se se acharsm impcssibi'itadcs para 0 desempenho regular do cargo;
Cl Tiverem completado 85 anos de idade.

Artigo 26°
I~ , .)(xenuncia

Os membros dos 6rgaos socials em exercicio que pretendarn ser cispensados das suas
funcoes, devem comunicar por escrito a sua renuncia, fundarnentada, ao Presidents da
Assembleia Geral ou a quem 0 substitua.

Artigo 27°
(Perda de Mandate)

A Assembleia Geral podera de!iberar a perda de mandate de qualquer membra dos
6rgaos sociais que, directaments ou por mterposta pessoa, neqoceie com a Cas a de Povo.

SECCAO ii
(Assembieia Gera!)

Artigo 28°
(Cornpcsicao)

1- A Assembleia Geral c constituida por todos os SOCiOS no pleno gOZD dos respectivos
direitos.

2- Os s6cios nao podem Iazer-se representar nas sess6es da I~ssembleiaGeral.
Artigo 29°

(Mesa da Assembleia Geral)
A Assemoteta Geral e dirigida pela Mesa, constituida per um Presidente e dais

Secretarios.
Artiqo 30°
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(Convccatcria)
1- As reuruoes da Assemble/a Geral sao convccadas pelo Presidents da Mesa, per sua

In/clatlva ou aped/do ea Direc<;ao, do Conselho Fiscal ou a requerimento de 25 soeios.·
2- Se 0 Presidente da tv1esa0 nao fizer, nos casos em que a tal seja obrigado, pede

quaiquer socio etsctuar a convocacao, em representacao dos 25 socios referidos no nurnsro
anterior.

3- A convocatorta devera ser teita per carta a tcdos os associados e afixada na Casa do
Pavo e suas defegat;oes, quando existirem, corn a antecedencia nao infeiioi a 15 dias.

4~ Da convocatoria constam corigatoriamente a ordem de trabalhos, 0 tocat, 0 ola e a
hora desiqnados para a reunlao.

Artigo 31°
lA J. A ia)\vompelenCi8

1- Compete a Assembieia Geral:
a) Dennir as iinhas fundamentals de actuacao da Casa do Pave;
b) Eieger El destituir a i,,1esa da Assemble/a Gerai, os membros da Direc9ao e do Ccnselhc
Fiscal;
c) Anausar e aprovar os Orcarnentos e Pianos de Actividades, bem come as Contas e 0
Rslatorio Anual;
d) Fixar, sob propcsta da Direccao, 0 valor das quotas dos socios:
e) DeHber8r sabre as rec!ama~es das decis6es da Direccao retatrvarnente aos pedidos de
lnscricso come soclo;
f) Declarar S6c;os Honoranos da Casa do Povo as pessoas ou entidadas referidas no Artlqo
15°;
gj Deliberar sabre os assuntos que the forem propostos pela Direct;§o;
nj Deliberar a dlssoiu~o do orqantsmo, clsao ou fusao e destlno dos bens lrnoveis ou outros
bens patnmoniais de rsndlmento OU vator hlstonco ou artlstlco, corn votes tavoravels de tres
quartos do numero de todos os socios;
i) Deliberar as alteracoes aos Estatutos, bem coma adquirir ou alienar bens, corn u voto
ravoravei de tres quartos do numero de soctos presentee;
jj Aprovar a concessao de apolo a cooperatlvas, a haoltacac e ao crsdlto, nos termos do Artlqo
10° destes Estatutos;
k} Autorizar a concessao de auxHios aos socios e suas familias, nos casus previstos no .A~rtigogo

j

destes Estatutos;
I} Aprovar a adesao a Federacoes e a Contederacac cas Casas do Povo;
rn) Autorizar a Direccao a demander os rnernbros dos Orgaos Socials por aetas praticados no
exercicio das SUaS fun<;5es;
n) Exercer as demais runcoes que ihe forem legaimente fixadas.

2- Nos casos em que se verifique a dernissao ou destituicao dos titulares dos 6rgaos da
Casa do Povo, e que nao seja possivel proceder a imediata eleit;ao de novos 6rgaos nos terrnos
estatuta rios , a Assembleia Gera! podera eleqer provisoriamente uma Comissao de Gestae,

3- Se a Casa do Povo fer gerida per uma Comissao de Gestae, a esta competlra
assequrar a gestao corrente, compennoo-lhe ainda promover elelcoes dentro do prazo fixado
pela Assembieia Geral, prazo este que nao podera ser superior a urn ano.

Artigo 32°
(Reunioes)

l-A Assembieia GeFai Feune em sessao ordinaria ate 31 de Mar90 e na pnmeira quinzena
de Novembro de cada ano, para apreciacac El votacao, respectivarnente, do Relatcrio eContas
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do exercicio antprinr e do. PI:=!!10 de Actividades e Orcamentc para 0 ana sequinte e ne final de
cad.amandata de acordo cam Q Regularnemo Eleitoral.

2- A p,. ssembleia GetaL p.ode amda reunir extraordinanamente para tratar de assuntos de
manifesto interesse.para.ocrqarusmo.

3- As deLib-erayees score aJtera~o de Estatutos, destituicao dos 6rgaos e seus membros,
cu a extinr;ao do crqanismo. sac tomadas em reuruoes extraordinarias expressamente
convocadas paraoefeito.

Artigo33Q

(Funcionamento)
1- A Assembleia Gerat reunira a hora rnarcadana convocatona corn a maiona dos socios

corn -dire.itoaneia -participarem.e umanoradepcts, -com .qualquernumero -de-sociospresentes.
2-E proi-bkia -a discussao de assuntos que nae- sejam dacompetencia da Assemoleia

Gera}ou na-o-COf'rste-m-el-aorde-m de- traba}hos.
3--i\j-"enhumsocro pede votar em materras em quehaja conffftos de interesse entre a Casa

do Povo e ere, seu conjugue, ascendentes e descendentes.
4- Por decisao do Presidente da Assembleia Geral ou de qualquer urn dos 6rgaos sociais

.da Ca.::.a.do Povo cu -aindacoma .assinatura de urn minimo -de 20 .socios. pede ser requeridaa
presenca de uma representacao da Federacao ou Contederacac das Casas do Povo,
-deVldamentehatmttada,que prestara todo capolo tecrucc - juridloo .seucitado, esciarecendo a
Assembleia .e-dando -parer.eres D.~ovip..cu!ativos.

Artigo34°
(Cornpatencta do Presidente)

-Compete-ao Presidente da -Mesa da Assembleia Geral:
\ r. A hl~' r- I .- ......, . --+ .,....'.-.Ja,wfl-vocara -.S-c:.pm•••SGla'..;tara,para .as reuruoes orcmanas .eexuaoromanas:

b) Ditigiras -reunioes, -cl-iscipli-nandoeotie..I1-tandoa .discussao e vota~ao;
c) Assmar 0 axpediente que diga respeito a Assembleia Geral;

/d) Dar posse.aos -Corpos Gerentes eceuoerarsccre renunciase pedicos de demissac dos seus
r:ro.emtw.Js; .
e) Assisnras reuni5es da Direc.yao., podendosugertre dar pareceres nao vinr...ulativ:os;
f) Cocperar cam a Direccao na reauzacao dos fins da Casa do Pava e nacrientacao da sua
actividade, preve..'1inOOadose deciscesnao compatlvels comas Estaiutcse a Let;

.;9) -Cumptir .etazercumpriras normas.estatutarias,
h) Autsnticar -OS uvrcs de registo e homotoqar ascontas rnensais, tendo em conta 0. parecsr do
Consetho Flscal.

-/

Artigo35Q

(Competencia dos Secretaries)
1- Cornpetaecs Secretatias da Mesa da Assembleia Geral .secretanar -as reuruoes,

asseaurar 0 expedente. ascnturar 0 HV[Qdeaetas e subsntulr 0 Presidente .ncseutmpedimentc.
2- NcsImpedimentos, do Presidente da Mesa ek»: dos Secretancs, as suas -fun~esserao

exercidas per .sccios presentes.nomeados para -oeteito.

sEccAom
(Dtre~o)
Artigo36&

(Composi~o)
A Direcr;ao e composta por urn Presidente, urn Vice-Presidenta, urn Secretano, urn

Tesoureiroe. urn- Vogal..
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Artigo 3]0
(Competencia)

Compete a Direccao:
a) Representar a Casa do Povo em juizo e fora dele;
b) Administrar os valores da Casa do Povo com 0 maior zelo e economia, arrecadando as

receitas e satisfazendo as despesas;
c) Organizar os services e zelar pela correcta escnturacao dos livros e documentos que forem

necessaries ;
d) Reunir sempre que necessario e obrigatoriamente uma vez em cada rnes, para apreciacao e

aorovacao de contas, devendo 0 quantitativo do saldo constar expressamente na respectiva
acta;

e) Elaborar Relatorio e Contas do exercicio e os Orcarnentos, e subrnete-los cl apreciacao do
Conselho Fiscal e a aprovacao da Assembleia Geral;

f) Apresentar a escrita e mais documentos a nscanzacao do Gonselho Fiscal e na parte
respectiva, aos services a que a Casa do Povo sirva de extensao:

g) Elaborar, no ana em que findar 0 seu exercicio, as rslacoes dos s6cios eleitores e elegiveis e
preparar os demais elementos necessaries a elei<;ao dos corpos gerentes da Casa do Povo;

h) Divuigar junto dos s6cios as disposicces iegais que possam ser do seu interesse, bem coma
esclarece-los sobre os seus direitos e deveres;

i) Deliberar sabre as pretens6es formuladas pelos s6cias e receber as queixas apresentadas
pelos utentes dos services prestados pe!a Casa do Povo;

j) Definir 0 modo de utilizacao da Sede e suas dependencias pelos s6cios e familiares, bem
como fixar as importancias a que se refere 0 numero 2 do Artigo 17° destes Estatutos;

k) Proceder contenciosamente contra os s6cios e aplicar-Ihes as penalidades nos terrnos das
disposicoes estatutarias;

I) Estudar as condicoes em que se desenvolvem algumas actividades caracteristicas da area
da Casa do Povo: .

m) Golaborar corn as associacoes locais em iniciativas tendentes a melhorar a situacao social e
material da populacao:

n) Verificar 0 cumprimento dos acordos de cooperacao estabelecidos com os services publicus
e remeter-the os elementos de informa<;ao solicitadas;

0) Cumprir e fazer cumprir as deliberacoes da Assembleia Geral, e actuar de acordo corn as
disposicoes dos presentes Estatutos e da Lei;

p) Solicitar a Assembleia Geral, autorizacao para a criacao ou extincao de deleqacoes na sua
area;

q) Submeter cl Assembleia Geral, as alteracoes dos Estatutos;
r) Praticar os demais actos conducentes a realizacao dos fins da Casa do Povo e tomar as

resolucoes necessarias em materias que nao sejam da cornpetencia da Assembleia Geral;
s) Contratar pessoal e services para satistacao de necessidades da Casa do Povo e proceder a

sua gestao e disciplina.
Artigo 38°

(t.imitacao da Competencia)
1- A Direccao nao pode fazer por conta da Casa do Povo, operacoes alheias a respectiva

administracao ou aplicar quantias para fins que nao caibam dentro do arnbito de actividades do
organismo, ou exijam aprovacao previa da Assembleia Geral,

2- Para obrigar 0 organismo e necessaria a assinatura da maioria dos seus membros,
incluindo a do Presidente.
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3- A movimentacao de cheques e ordens de pagamento carece da assinatura de dois
membros da Direccao, sendo um deles 0 Tesoureiro.

Artigo 39°
(Cornpetencia do Presidente e do Vice-Presidente)

1- Incumbe especialmente ao Presidente da Direccao:
a} Convocar as Reuni6es da Direccao, dando conheciniento da respectiva data aos Presidentes
da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal;
b) Oirigir os trabalhos e orientar a discussao dos assuntos submetidos as reuni6es;
c) Assegurar a execucao das denberacoes tomadas;
d) Assinar a correspondencia;
e) Superintender em todos os assuntos administrativos e orientar os services:
f) Outorgar, depois de devidamente autorizado pela Direccao em todos os aetos que interessem
ao Organismo.

2- Compete ao Vice-Presidente colaborar corn 0 Presidente e exercer as tuncoes que por
este Ihe forem delegadas.

Artigo 400
(Competencia do Secretario)

Compete especialmente ao Secretario:
a) Lavrar aetas das reuni6es da Dtreccao:
b) Velar peta correeta execucao de todo 0 service de secretaria e arquivo;
c) Verificar anualmente a actualizacao do inventario dos bens da Casa do Povo.

Artigo 41°
(Competencla do Tesoureiro)

Compete especiaimente ao Tesoureiro:
a) Oar cumprimento as resolucoes da Direccac que digam respeito a receitas e despesas;
b} Providenciar pelo recebimento e guarda dos valores pertencentes a Instituicao, depositando
os saldos que excedam montante superiormente fixado;
c) Vigiar a escnturacao do livro "caixa" de modo a que se encontre sempre em dia;
d) Assinar corn outre membro da Direccao, cheques e ordens de pagamento;
e} Fiscalizar a escrituracao e arquivo de todos os documentos de receita e despesa;
f) Manter a Direccao a par do estado financeiro da Casa do Povo e particularmente no que
respeita ao recebimento de quotas.

SECCAOIV
(Conselho Fiscal)

Artigo 42°
(Cornposicao)

o Conselho Fiscal e composto por urn Presidente e dois Vogais.
Artigo 43°

(Competencias)
o Conse/ho Fiscal e 0 6rgao de controle e fiscalizacao da Casa do Povo, competindo-Ihe,

designadamente:
a) Examinar, sempre que 0 julgar conveniente, a escrita e demais documentacao da Gasa do
Povo;
b) Verificar quando considere necessario, 0 saldo de "caixa" e a existencia de titu/os e valores de
qualquer especie, 0 que tara constar das respectivas aetas;
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c) Emitir parecer sabre a Retatorio e as Cantas do exercicio, bem como pronunciar-se sobre 0

Orcamento e 0 Piano de Actividades para 0 ano seguinte;
d) Apreciar qualquer outre assunto, sobre 0 quallhe seja pedido parecer.

Artigo 44°
(Reuni6es)

1- 0 Conselho Fiscal, reune, em sessao ordinaria, trimestralmente e, quando necessario,
para os efeitos da allnea c) do Artigo anterior.

2- 0 Conselho Fiscal reune, extraordinariamente, por iniciativa do Presidente ou a pedido
dos restantes membros.

Artigo 45°
(Competencia do Presidente)

Compete ao Presidente do Conselho Fiscal:
a} GOilvocar as reuni6es extraordinarias e ordinarias do Gonselho;
b) Orientar os trabafhos das reunioes;
c) Assistir, sempre que 0 julgue necessario, as reunioes da Direccao, sem direito a voto.

Artigo 46°
(Cornpetencia dos Vogais)

1- Compete ao primeiro Vogal redigir os pareceres do Gonselho Fiscal.
2- Compete ao segundo Vogal co/aborar corn os restantes membros no desempenho das

respectivas tuncoes.

CAPITULO IV
Elei90es

Artigo 47°
(Realiza9ao das Elei<;aes)

1- Devem realizar-se eleicoes para a Casa do Povo e para a totalidade dos 6r9aOS, no
mes em que findar 0 trienio ap6s as ultimas elei~aes gerais. .

2- Devem realizar-se elei90es parctais, quando um 6rgao ficar reduzido a menos de
metade des seus membros e depois dos suplentes terem preenchido as vagas nele ocorridas.

3- Na falta de listas concorrentes sera convocada e reatizada, no prazo de mnta dias,
uma Assembleia Geral que denberara sobre 0 assunto.

Artigo 48°
(Capacidade Eleitoral Activa)

Sao eleitores dos 6r9aOS da Casa do Povo os socios em pleno gozo dos seus direitos e
que, em 31 de Dezembro do ano anterior ao das elei<;aes, se encontrem inscritos a data flxada
para 0 inicio da elaboracao da retacao de eleitores e nao tenham quotizacao em dlvida superior
a dois meses.

Artigo 49°
(Capacidade Eleitoral Passiva)

1- Sao eleglveis os socios que se encontrem em plene gozo dos seus direitos e nao
estejam abrangidos por alguma das incapacidades que privam da qualidade de s6cio eleitor,
salvo 0 disposto no numero seguinte.

2- Nao podem candidatar-se para exercer tuncoes, em slmultaneo no mesmo 6rgao, os
parentes ou anns em qualquer grau de linha recta e os irmaos.

3- Os sccios que sejam trabaihadores da Casa do Povo nao podem estar em maiona em
qualquer dos Orgaos Sociais.

J 4-Nao pc:>demcandidatar-se aos corpos gerentes, os s6cios corn idade inferior a 18 anos.
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Artigo 50°

(Remtssao)
As eieic;6es para os 6rgaos socials da Casa do Povo, regem-se pelas normas constantes

do regulamento eieitoral, sem prejulzo das oisposicoes gerais constantes dos presentes
Estatutos.

CAPITULO V
Regime Financeiro

SECCAOI
(Receitas e Oespesas)

Artigo 51°
(Receitas)

As receitas da Casa do Povo inscrevem-se nas seguintes rubricas:
a) Quotiza~o dos socios ou das pessoas referidas no Artigo go;
b) tmportancias estabeiecidas por Regulamento interne para a pranca ou acesso a determinadas
actividades;
c) Subsidios de Estado, Autarquias locals, ou entidades privadas;
d) Subsidios atribuidos pelo Fundo Comum das Casas do Povo;
e) Compensacao por services prestados ou pe la utilizac;ao de instalacoes, ao abrigo de
reguiamento ou de acordos ceiebrados corn services pubhcos e autarquias, ou corn entidades ou
instituicoes particuiares;
1) Donativos, legados ou herancas;
g) Rendimentos de bensproprios e services;
h) Juros de fundos capitalizados;
i) Verbas atribuidas pelo Estado para a construcao e conservacao de mstatacces da Casa do
Povo e seu apetrechamento e para 0 financiamento cas suas actividades.

Artigo 52°
(Oespesas)

As despesas da Casa do Povo, sac as que provem do desempenho das suas ambuicoes,
em conformidadecom a Lei e os Estatutos. .

Artigo 53°
(Verbas Gonsignadas)

As verbas destinadas a services publicos e recebldas peia Casa do Povo, que
relativamente a eles funcione coma extensao local, consideram-se consignadas aqueles
services.

SECCAO 11
(Ouotizacoes)

Artigo 54°
(Montante de Quotas)

1- A quotiza~o minima a pagar pelos socios da Gasa do Povo e a que tiver sido fixada
peia Assembleia Gera!.

2- Os sodos podem, voluntariamente, pagar quotas superiores as fixadas pela
Assembleia Geral.

Artigo 550

(Dispense de Pagamento de Quotas)
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05 SOCIOS sac dispensados do pagamento de quotas durante a prestacao do service
rmlitar oonqatorio.

Artigo 56°
(Prazo e Local de Pagamento)

As quotas devem ser pagas ate ao dia 15 do mes sequlnte aquete a que respeitam, na
Sede aa Cas a do Povo pelas suas delega<;6es, salvo se a Assembleia Geral decidir adopcao de
outros sistemas de cobranca ou anxacao de outros prazos de pagamento.

Artigo 57°
(Falta de Pagamento)

1- A falta de pagamento de quotas por perfodo superior a 2 meses, relativamente a data
fixada para 0 inicio da elaboracao da relacao de eieitores, determina a incapacidade eleitorai.

2- A faita de pagamento por periodo de 6 meses consecutivos, determina a suspensao de
todos os direitos previstos no Artigo 17° destes Estatutos.

3- 0 nao pagamento de quotas por periodo superior a dois anos consecutivos, determina
a perda de qualidade de socio.

4- A dfvfda de quotas por perfodos consecutivos de cinco e de vinte e ties meses, deve
ser imediatamente comunicada ao s6cio.

5- E obrigat6iia a liquida<;ao das quotas em dfvida, nao prescntas no acto da entrega do
requerimento para readmissao, na hip6tese em que 0 nao pagamento tenha determinado a
perda da qualidade de s6cio.

j 6-Quando a falta de pagamento de quotas nao resultar da responsabilidade do s6cio,
este mantern todos os seus direitos.

Artigo 58Q

(Prescricao)
As dlvldas de quottzacoes prescrevem pelo prazo de cinco anos a contar do ultimo dia do

prazo estabelecido para 0 pagamento.
Artigo 59°

(Restitui<;ao de Quotas)
1- As quotas pagas indevidarnente sac restituldas aos interessados.
2- 0 direito de reciamar a restituicao das quotas extinque-se decorrido 0 prazo de um ana

a contar da data do seu pagamento.

SECCAO III
(Orcarnento e Contas)

Artigo 600

(Orcarnentos)
1- Ate 10 de Outubro de cada ano, e elaborado peJa Direccao e submetido nos 10 dias

seguintes a apreciacao do Conselho Fiscal, 0 Orcarnento para 0 ana seguinte, cescriminando-se
as receitas ordinarias e extraordinarlas e bem assim as despesas, corn a descrlcao em rubrica
propria, das verbas relativas a adrrnrustracao e a cada uma das modalidades de actuacao do
orqanlsmo, sendo aquele apresentado a aprovacao da Assembleia Geral na reuniao a realizar
ate 15 de Novembro.

2- No decurso do ana podem ser elaborados ate dois orcamentos suplementares
destinados a ocorrer a despesas imprevistas ou insuficientemente dotadas no orcamento ordinario,
os quais sac sujeitos a parecer do Conselho Fiscal e submetidos it aprovacao da Assembleia Geral.

Artigo 61°
(Contas de Gerencia)
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1- As contas de gerencia sao encerradas corn referencia a 31 de Dezembro de cada ano
e sujeitas a parecer do Conselho Fiscal nos dez dias seguintes ao seu encerramento.

2- Durante os 8 dias anteriores a reuniao da Assembleia para a sua apreciacao, a realizar
em Marco, as Contas e respective parecer sac afixades na Sede, facultande-se a consulta aos
socios no plene gozo dos seus direitos.

3- Os Orcarnentos e Contas de Gerencia, juntamente com 0 respectivo Relatorio, sac
afixados para consulta dos sccios, imediatamente ap6s a sua aprovacao pela Assembleia Geral.

CAPITULO VI
Sancoes

SECCAOI
(Responsabilidades dos Corpos Gerentes)

Artigo 62°
(Observancia dos Estatutos)

Compete a Assembleia Geral e especialmente ao Presidente da Mesa, a veriflcacao do
disposto nestes Estatutos relativamente aos aetos de todos os 6rgaos Socials, ressalvada a
cornpetencia do Conselho Fiscal e do Tribunal competente.

Artigo 630

(Responsabilidades)
1- Os membros dos 6rgaos Sociais sac responsaveis, solidariamente em materia civil e

individualmente em materia criminal, pelas faltas ou irregularidade cometidas no exercfcio das
suas funcoes, excedam ou nao os limites da sua competencia.

2- Os membros dos 6rgaos Sociais sac ainda responsaveis, perante a Casa do Povo,
pe/os prejuizos resultantes do nao cumprimento dos deveres legais e estatutarios.

3- Decorridas seis meses sabre a aprovacao da Canta de Gerencia, os membros da
Direccao ficam i1ibados de responsabilidades para com a Casa do Povo, salvo provando-se ter
havido rna fe, ou indicacoes falsas, mas a aprovacao sera ineficaz quando nao tiver sido dado
cumprimento ao disposto no numero 2 do Artigo 610.

,j 4-Consideram-se isentes de responsabilidades os que nao tiverem tido mtervencao na
~ resolucao ou a desaprovarem com declaracao expressano livro de aetas.

Artigo 64°
(lnfraccoes)

Qualquer socio pode requerer a Assembleia Geral e ao Tribunal competente:
a) A suspensao dos dirigentes responsaveis ate a oecisao final do processo, nos casos previsto
no numero 1 do Artigo seguinte;
b) A destituicao dos dirigentes que deixem de reunir as condicoes de elegibi/idade estabelecidas
ou cometam graves irrequtartoades:
c) A anulacao de aetas que desrespeitem os Estatutos e a Lei.

Artigo 65°
(Penalidades)

1- Sao punidos corn destitulcao do cargo os membros dos Corpos Sociais que
directamente conmbuam para oesviar 0 organismo do fim para que foi instituido, 0 impossibilitem
de cumprir os deveres impostes par Lei, ou pratiquem graves irregularidades, ou ainda por
abandono das suas responsabilidades.

2- 0 disposte no numero anterior nao prejudica a aplicacao de outras penalidades fixadas
na Lei.
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3- A proposta de destituicao s6 e vahoa quando precedida de processo de inquerito
devidamente elaborado e fundamentado.

4- A destituicao dos 6rgaos Socials, carece do voto tavoravet de mais de rnetade dos
s6cios da Casa do Povo.

SECCAO"
(Regime Oisciplinar dos Socios)

Artigo 66°
(Sancoes disciplinares)

1- Pelas infraccoes aos deveres estatutarios cometidas pelos s6cios sao aplicaveis, sem
prejuizo da responsabilidade penal prevista na Lei, as sancoes de repreensao, de suspensao e
de exclusao, de aeordo corn 0 estipulado nos numeros seguintes.

2- Sao factos pelos quais os socios podem ser repreendidos:
a) Ser menos correcto no seu procedimento associative por forma a lesar 0 bom nome da Casa
do Povo;
b) Nao cumprir as resolucoes tomadas em Assembleia Geral ou pela Direccao, de harmonia corn
os Estatutos e a Lei.

3- E suspenso por urn perfodo rninirno de trinta dias e maxima de dois anos 0 soclo que:
a) Ofender quaiquer membro da Assembleia Geral, da Direccao OU do Conselho Fiscal, OU
empregados no exercfcio das suas tuncoes;
b) Tentardesacreditar a Casa do Povo;
c) Formular, de ma-te contra outros s6cios, acusacoes que nao provar em assuntos relacionados
corn a actividade do organismo;
d) Delapidar os bens da instituic;ao;
e} Atentar de forma grave contra a boa ordern e harmonia que devem existir na Casa do Povo.

4- A suspensao implica a incapacidade ternporaria do transgressor usufruir os direitos e
regalias resuftantes da qualidade de sccios, mas nao 0 isenta do pagamento das respectivas
quotas. .

5- E excluido 0 socio que:
a) Agredir corpora/mente qualquer membro da Mesa da Assembleia Geral, da Direccao ou do
Conselho Fiscal, ou empregado no exerdcio das suas tuncoes:
b) Perturbar gravemente a ordem de trabalhos em sessoes da Assembleia Geral, ou facam
acusacoes que nao provem.

6- 0 s6cio excluido 56 pode requerer a sua readrnissao decorridos tres anos.
Artigo 67°

(Procedimento)
1- As sancoes previstas no artigo anterior sac aplicadas pela Direccao, tomando em

conta as cireunstancias concretas da intraccao e 0 comportamento anterior do socio, e da sua
aplieagao cabe recurso para a Assembleia Geral, a interpor no prazo de dez dias.

2- 0 s6cio arguido de qualquer fa Ita, nao El punido sem que previamente seja convocado
para se defender.

3- Da suspensao por tempo superior a noventa dias ou da exclusao, e dado
conhecimento ao Presidente da Assembleia Gera!.

4-0a decisao da Assembleia Geral cabe recurso para 0 Tribuna! competente.

CAPiTUlO VII
Disposic5es Finais
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Artigo 68°
(Deleqacoes )

1- Nos casos em que se justifique e para melhor reauzacao dos seus fins podea Casa do
Povo, corn previa autonzacao da Assembleia Geral, criar ou extinguir delegacoes na area.

2- Cada delega~ao sera dirigida por tres socios, escolhidos pela Direccao.
Artigo 6~

(Simbologia)
A Casa do Povo tem direitc ao use do emblema, bandetra e selo proprio, aprovado pela

Assembleia Geral.
Artigo 700

(Ambito de Actuacao)
Os bens e os meios de accao de que a Casa do Povo disponha para a prossecucao dos

services, nao podem ser utilizados para qualquer actividade contraria aos seus interesses.
Artigo 71°

(Dissolu~o )
1- A dissolucao da Casa de Povo pode resuftar ea vermcacao de uma das seguintes

causas:
a) Por deliberacao da Assembleia Geral nos termos da alinea h) do Artigo 31° e do nurnero tres
do Artigo 3~ destes Estatutos;
b) Por decisao judicial que declare a sua lnsotvencia:
c) Pelo faiecimento ou desaparecimento de todos os socios.

2- A Gasa do Povo extingue-se ainda por decisao judicial:
a) Quando 0 seu fim se tenha esgotado ou se haja tornado impossivel:
b) Quando 0 seu fim real nao comcida corn 0 fim expresso no acto de constituicao ou nos
Estatutos;
c) Quando 0 seu fim seja sistematicamente prosseguido per meios iHcitos ou imorais:
d) Quando a sua existencia se tome contrana a ordern publica.

Artigo 72°
(Oestino dos Bens em Case de Extin<;§o)

Em caso de fusao ou extmcao da Casa do Povo, os seus bens sao integrados no
patrimcmo da associagao ou associacoes que dela resultarem e/ou prossigam os mesmos fins,
corn respeito pela legislagao aphcavel.

~~~~7:~:~~~~~~..~;~~I~~.·~.~t~~\Y.~.~:':~.~~~~.
1° Secretario ..~.. ~~..~~' ~.:. ~~.);:~~ .
205 tario: (\ ..t \ecre ano...... ...W">J(....... . .

, . .,
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