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GRUPO DOS AMIGOS DA VILA DA MARMELEIRA 

 

ESTATUTOS 

(Aprovados em Assembleia Geral a 20 de Maio de 2018) 

CAPÍTULO I 

(Natureza, Duração, Sede e Denominação) 

Artigo 1º 

(Natureza, Denominação e Duração) 

A presente associação, sem fins lucrativos, fundada em onze de Outubro de mil 

novecentos e cinquenta, adota a denominação Grupo dos Amigos da Vila da 

Marmeleira, também designada G.A.V.M., constitui-se por tempo indeterminado, 

rege-se em conformidade com as disposições legais aplicáveis, nos termos dos 

presentes Estatutos e Regulamentos Internos aprovados em Assembleia Geral. 

Artigo 2º 

(Sede) 

1. A presente associação tem sede na Rua José Relvas, n.º 7, na Vila da 

Marmeleira, União das Freguesias de Marmeleira e Assentiz, concelho de Rio 

Maior. 

2. O G.A.V.M. pode criar delegações, mediante deliberação da Assembleia Geral, 

sob proposta da Direção. 

Artigo 3º 

(Fins) 

O G.A.V.M. prossegue os seguintes fins: 

a) Fomentar e promover melhoramentos e benefícios em prol da Vila da 

Marmeleira e da sua população; 

b) Desenvolver e manter atividades de caráter social, recreativo, cultural e 

desportivo, com vista ao pleno desenvolvimento dos sentimentos de 

solidariedade e amizade entre os seus associados e familiares, assim como 

entre estes e restante população da Vila da Marmeleira; 

c) Criar e manter modalidades de caráter desportivo com vista à promoção do 

desenvolvimento e educação física e desportiva dos seus associados. 
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Artigo 4º 

(Composição) 

O G.A.V.M. é uma associação completamente isenta de caráter político e religioso, 

composta, em princípio, por número indeterminado de associados. 

CAPÍTULO II 

(Emblema, Estandarte, Bandeira e Galhardete) 

Artigo 5º 

(Emblema) 

O G.A.V.M. tem como emblema: “Escudo ogival, com os cantos superiores cortados 

por quartos de círculo, tudo com cercadura em amarelo e azul, apresentando no seu 

interior e em cima duas mãos cruzadas em cumprimento formal, ao centro a sigla 

G.A.V.M. e em baixo o sol em forma de sector circular e seus raios”. 

Artigo 6º 

(Estandarte) 

O Estandarte é de pano de seda branco, de forma retangular, tendo a um terço do 

pano, a contar da tralha, o emblema bordado a ouro, e por baixo, a denominação 

Grupo dos Amigos da Vila da Marmeleira. 

Artigo 7º 

(Bandeira e Galhardete) 

A Bandeira e Galhardete do G.A.V.M. adotam modelo idêntico ao do Estandarte. 

 

CAPÍTULO III 

(Dos Associados) 

Artigo 8º 

(Admissão de Associados) 

1. Podem adquirir a qualidade de associados do G.A.V.M.: 

a) Pessoas singulares, com mais de dezasseis anos de idade, que para tanto 

peçam a sua admissão e que possuam o sentido de civilidade e compostura e 

derem garantia de cooperar na realização dos fins a que o G.A.V.M. se propõe; 
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b)  Pessoas singulares, com menos de dezasseis anos de idade, devidamente 

autorizadas pelos respetivos representantes legais, a inscreverem-se como 

associados ou que por eles sejam inscritos. 

2. A admissão de associados é submetida à apreciação da Direção do G.A.V.M., 

obtida por maioria simples. 

3. Da deliberação da Direção, cabe recurso para a Assembleia Geral que decide 

definitivamente, por voto secreto. 

4. Os candidatos devem apresentar a sua proposta em impresso próprio, assinado 

e subscrito por um associado. 

5. Com a apresentação da candidatura devem ser pagas as importâncias 

correspondentes aos valores da Jóia, da Quota e do cartão de Identificação do 

associado. 

6. Em caso de não aprovação definitiva da candidatura as importâncias referidas 

no número anterior serão devolvidas juntamente com a notificação da decisão, 

a realizar-se por via postal simples para a morada do candidato.  

 

Artigo 9.º 

(Classificação dos Associados) 

 

1. Os associados do G.A.V.M. serão efetivos ou não efetivos em função da 

respetiva idade, considerando-se efetivos os sócios maiores de idade, no gozo 

da plenitude dos seus direitos, e não efetivos os demais. 

2. Os associados efetivos podem ainda ser declarados Honorários e Beneméritos. 

3. Os associados cuja admissão seja anterior a onze de Outubro de mil novecentos 

e cinquenta são ainda designados Associados Fundadores. 

Artigo 10.º 

(Dos Associados Honorários) 

A Assembleia Geral, sob proposta fundamentada da Direção ou da Mesa da 

Assembleia Geral, pode conferir o título de Associado Honorário a pessoas singulares, 

que pelos relevantes serviços prestados ao G.A.V.M., ou que por se terem distinguido 

por quaisquer atos relevantes na sociedade, a Assembleia Geral considere uma honra 

incluí-los entre os seus associados. 

Artigo 11.º 

(Dos Associados Beneméritos) 

1. Podem ser reconhecidos Associados Beneméritos as pessoas singulares que por 

dádivas avultadas ou serviços excecionais prestados ao G.A.V.M. mereçam o 

seu reconhecimento. 
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2. O título de Associado Benemérito é conferido nos termos do artigo anterior. 

 

Artigo 12.º 

(Direitos e deveres dos Associados) 

1. São direitos dos associados do G.A.V.M.: 

a) Convocar nos termos previstos nestes Estatutos, a Assembleia Geral; 

b) Participar e votar na Assembleia Geral; 

c) Eleger e ser eleito para os Órgãos Sociais; 

d) Solicitar informações sobre matérias consideradas de interesse para o 

G.A.V.M. e consultar a escrituração e as contas nos períodos em que os 

Estatutos e os Regulamentos Internos o permitam; 

e) Utilizar as facilidades, os serviços e as instalações do G.A.V.M. em 

conformidade com os Regulamentos ou determinações da Direção; 

f) Apresentar recurso fundamentado, para o Presidente da Assembleia Geral, 

das determinações da Direção; 

g) Recusar a sua candidatura ou eleição para os cargos sociais mediante 

justificação; 

h) Requerer, a todo o tempo, a sua demissão de associado. 

 

2. São deveres dos associados do G.A.V.M.: 

a) Observar e defender os princípios fundamentais do G.A.V.M. e contribuir 

para o seu engrandecimento e prestígio; 

b) Cumprir os Estatutos, os Regulamentos Internos e as deliberações dos 

Órgãos Sociais; 

c) Tratar com correção e urbanidade os restantes associados e os respetivos 

funcionários, bem como os membros dos Órgãos Sociais; 

d) Abster-se de quaisquer atividades comprometedoras da imagem ou 

prestígio do G.A.V.M.; 

e) Pagar com regularidade as quotas ou outras importâncias devidas ao 

G.A.V.M.; 

f) Desempenhar cabalmente os cargos para que foram eleitos ou nomeados, 

sem pejuízo da possibilidade prevista na alínea g) do número anterior. 

3. Os Associados Honorários ou Beneméritos gozam de todos os direitos e 

deveres previstos salva a obrigação de pagamento de quotas prevista na alínea 

e) do número anterior. 

4. Os associados com três meses consecutivos de atraso no pagamento das suas 

quotas, ficam impedidos de usufruir dos seus direitos associativos. 

5. Os associados podem requerer à Direção a suspensão do pagamento de quotas 

pelo período de um ano, renovável, quando se verifiquem situações de doença 
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que não os possibilitem angariar meios de subsistência, mantendo a 

efetividade dos seus direitos 

6.  Se a situação, prevista no número anterior, se prolongar para além do período 

referido, deve ser requerida nova suspensão de quotas, no prazo de quinze dias 

após a cessação do pedido anterior. 

7. Os associados menores de idade encontram-se impedidos de usufruir dos 

direitos previstos nas alíneas a) a d) e das alíneas f) e g) do n.º1, até 

completarem a maioridade. 

 

Artigo 13º 

(Sanções aplicáveis aos Associados) 

 

1. A violação dos deveres previstos no artigo anterior pode determinar a aplicação 

das seguintes sanções: 

 

a) Admoestação; 

b) Advertência escrita; 

c) Suspensão temporária, por um ano, dos direitos de associado; 

d) Demissão; 

e) Exclusão. 

 

2. A sanção a aplicar deverá ser proporcional à gravidade da infração e culpabilidade 

do infrator. 

3. Cabe à Direção do G.A.V.M. a aplicação de sanções de admoestação, advertência 

escrita e suspensão, cabendo desta última recurso para a Assembleia Geral. 

4. A Direção poderá decidir a suspensão dos direitos de associado ao faltoso, até à 

mais próxima Assembleia Geral que decidirá definitivamente. 

5. Salvo a situação prevista na alínea h) do número 1 do artigo 12.º, a pena de 

demissão será aplicada ao associado que, não tendo efetuado o pagamento das 

quotas durante o período de um ano, não as venha a liquidar no prazo de quinze 

dias após notificação escrita para o efeito.  

6. A pena de exclusão será aplicada ao associado que infrinja gravemente as 

disposições da Lei, dos Estatutos ou Regulamentos Internos, ou que pela sua 

conduta, desenvolva atividades prejudiciais ao “Grupo” ou ao espírito associativo. 

 

Artigo 14º 

(Readmissão) 

 

1. É permitida a readmissão de associados, desde que satisfaçam as condições de 

admissão e não possuam, à data do pedido de readmissão, qualquer dívida ao 

G.A.V.M.. 
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2. Aos associados readmitidos ser-lhes-á atribuído um novo número de associado, 

salvo se a demissão resultou do exercício do direito previsto na alínea h) do n.º1 do 

artigo 12.º e não se tenha procedido ainda à atualização do ficheiro. 

3. Os associados que tenham sido demitidos ao abrigo do número cinco do artigo 

anterior, podem ser readmitidos ao fim de um ano, com nova numeração, desde 

que satisfaçam as condições de admissão. 

4. Os associados que tenham sido excluídos nos termos do número seis do artigo 

anterior só poderão ser readmitidos por deliberação da Assembleia Geral, 

expressamente convocada para esse fim, sob proposta da Direção.  

 

 

CAPÍTULO IV 

(Dos Órgãos Sociais) 

SECÇÃO I 

PRINCÍPIOS GERAIS 

 

Artigo 15º 

(Dos Órgãos Sociais) 

1. São Órgãos Sociais do G.A.V.M.: 

 

a) A Assembleia Geral; 

b) A Direção; 

c) O Conselho Fiscal. 

 

2. A Assembleia Geral pode deliberar a constituição de comissões especiais, de 

duração limitada, para o desempenho de tarefas determinadas. 

3.  A posse dos titulares dos Órgãos Sociais será dada pelo Presidente da 

Assembleia Geral em exercício, devendo os titulares cessantes transmitir todos 

os documentos e todas as informações necessárias à regular continuidade das 

atividades do G.A.V.M.. 

4. No caso de eventuais demissões, os demissionários continuarão em exercício 

de funções até à posse de novos titulares. 
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Artigo 16º 

(Mandato) 

1. O mandato dos titulares eleitos dos Órgãos Sociais é bianual. 

2. O mandato pode ser revogado, a todo o tempo, por deliberação da Assembleia 

Geral. 

3. Os titulares dos Órgãos Sociais não recebem qualquer remuneração pelo 

desempenho dos seus cargos. 

Artigo 17º 

(Condições de elegibilidade) 

São elegíveis aos cargos da Mesa da Assembleia Geral, da Direção e do Conselho Fiscal 

os associados que: 

a) Se encontrem no uso de todos os seus direitos civis e estatutários; 

b) Sejam associados do G.A.V.M. há pelo menos três meses; 

c) Não exerçam qualquer lugar remunerado ou tenham, a seu cargo, algum local 

de exploração no G.A.V.M.. 

 

 

Artigo 18º 

 

(Funcionamento dos Órgãos Sociais) 

 

1. Nenhum Órgão Social, à exceção da Assembleia Geral, pode funcionar sem que 

sejam preenchidos, pelo menos metade dos seus lugares, devendo proceder-se, no 

prazo máximo de um mês, ao preenchimento das vagas verificadas, por eleição em 

Assembleia Geral Extraordinária, após convocação do Presidente da Mesa da 

Assembleia. A respetiva apresentação das candidaturas deverá ser efetuada pelo 

Presidente da Direção, ou por quem o substitua, depois de ter consultado os 

restantes Membros eleitos. O mandato, destes novos membros, terminará ao  

mesmo tempo que o dos restantes já em funções. 

2. As deliberações dos Órgãos Sociais são tomadas por maioria simples, sempre que 

legislação aplicável ou os Estatutos não exijam maioria qualificada. 

3. As votações respeitantes a assuntos de natureza pessoal dos associados ou 

apreciação de recursos de decisões da Direção, serão feitas por escrutínio secreto. 
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4. Será sempre lavrada ata das reuniões de qualquer Órgão Social, a qual é 

obrigatoriamente assinada por quem exercer as funções de Presidente e de 

Secretário do Órgão Social. 

 

Artigo 19º 

(Reunião conjunta dos Órgãos Sociais) 

1. Os Órgãos Sociais poderão reunir em sessão conjunta, a pedido de qualquer 

dos seus presidentes, com as seguintes competências:  

a) Designar a entidade bancária na qual são feitas as transações financeiras do 

G.A.V.M.; 

b) Analisar as propostas de alterações dos Estatutos e regulamentos; 

c) Avaliar a celebração de contratos com relevante interesse para a 

prossecução dos fins do G.A.V.M.; 

d) Decidir sobre qualquer caso que tenha suscitado dúvidas à Direção, ou que 

esta não queira, por si só, assumir a responsabilidade.  

 

2. As deliberações conjuntas dos Órgãos Sociais são tomadas por maioria de 

votos, tendo o Presidente da Assembleia Geral voto de qualidade, e serão 

exaradas em livro de atas próprio. 

 

SECÇÃO II 

ASSEMBLEIA GERAL 

 

Artigo 20º 

(Definição e composição) 

 

A Assembleia Geral é o Órgão Social supremo do Grupo dos Amigos da Vila da 

Marmeleira, constituída por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos. 

 

Artigo 21º 

(Sessões ordinárias e extraordinárias) 

 

1. A Assembleia Geral reunirá em sessões ordinárias e extraordinárias. 

2. A Assembleia Geral reunirá em sessão ordinária no primeiro trimestre de cada ano 

civil para apreciar e votar o Relatório, Balanço e Contas da Direção e o Parecer do 
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Conselho Fiscal, relativos ao ano anterior e para proceder, quando tal deva ter 

lugar, às eleições dos Órgãos Sociais. 

3. A Assembleia Geral reunirá em sessão extraordinária: 

a) A pedido da Direção; 

b) A pedido do Conselho Fiscal; 

c) A requerimento de, pelo menos, 51% dos associados, no pleno gozo dos seus 

direitos. 

 

Artigo 22º 

(Mesa da Assembleia Geral) 

 

1. A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um Presidente, um Vice-Presidente e 

um Secretário, eleitos bianualmente para o exercício das suas funções. 

2. Compete ao Presidente convocar a Assembleia Geral, presidir à mesma e dirigir os 

trabalhos. 

3. Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presidente na orientação dos trabalhos e 

substituí-lo nas suas faltas e impedimentos. 

4. Compete ao Secretário prover ao expediente da Mesa e elaborar as atas das 

reuniões. 

5. Na falta 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 23º 

(Convocação da Assembleia Geral) 

 

1. A Assembleia Geral é convocada com, pelo menos, oito dias de antecedência sobre 

a data da reunião. 

2. A convocação que deverá conter a Ordem de Trabalhos, bem como o dia, a hora e 

o local da reunião, será apresentada através de avisos afixados na Sede Social e nos 

estabelecimentos públicos da localidade, assim como, sempre que possível, por 

comunicação eletrónica. 

3. A convocação da Assembleia Geral Extraordinária é realizada no prazo máximo de 

quinze dias após o pedido ou requerimento dirigido ao Presidente da Assembleia 

Geral, nos termos do número três do artigo 21.º, e tem lugar no prazo máximo de 

trinta dias, contados da data da entrada do pedido de requerimento. 

 

Artigo 24º 

(Quorum) 
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1. A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na convocação, se estiver presente 

mais de metade dos associados com direito a voto. 

2. Caso à hora marcada para a reunião, não se verifique a presença do número 

mínimo de associados previsto no número anterior, a Assembleia reúne com 

qualquer número de associados, trinta minutos depois. 

3. No caso de a convocação para a Assembleia Geral ser feita em sessão 

extraordinária, a requerimento de associados, a reunião só se efectuará se nela 

estiverem presentes, pelo menos, dois terços dos requerentes. 

 

Artigo 25º 

(Competência da Assembleia Geral) 

 

É da competência exclusiva da Assembleia Geral: 

a) Eleger e destituir os membros dos Órgãos Sociais; 

b) Apreciar, discutir e votar, anualmente, o Balanço, Relatório e Contas da Direcção, 

bem como o Parecer do Conselho Fiscal; 

c) Apreciar, discutir e votar as alterações aos Estatutos; 

d) Apreciar, discutir e votar os Regulamentos Internos e respetivas alterações; 

e) Apreciar, discutir e votar propostas de filiação, fusão ou extinção do G.A.V.M.; 

f) Proclamar Associados Honorários e Beneméritos; 

g) Decidir sobre recursos e reclamações apresentadas sobre deliberações da Direção, 

nomeadamente da exclusão de associados; 

h) Apreciar qualquer assunto de interesse geral para o G.A.V.M. e tomar as 

deliberações necessárias à sua concretização. 

 

Artigo 26º 

(Das Deliberações) 

 

1. São nulas todas as deliberações tomadas sobre matérias que não constem da 

Ordem de Trabalhos fixada na convocação. 

2. As decisões da Assembleia Geral são soberanas, desde que não contrárias à Lei, 

aos Estatutos e obrigatórias para os restantes Órgãos Sociais e para todos os 

associados. 

Artigo 27º 

(Votação) 

 

1. Cada associado tem direito a um voto; 

2. As votações serão feitas por levantados e sentados ou por braço no ar, com as 

respetivas contra provas, exceto quando a Lei ou os Estatutos determinem 

outra forma de votação. 
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3. É exigida maioria qualificada de, pelo menos, três quartos de votos expressos 

na aprovação de matérias constantes das alíneas c) d) e e) do artigo 25.º 

 

 

SECÇÃO III 

 

DIREÇÃO 

 

Artigo 28º 

(Composição) 

 

1. A Direção é composta por cinco membros eleitos bianualmente pela 

Assembleia Geral. 

2. A Direção compõe-se de Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro, Secretário e 

Vogal. 

 

 

Artigo 29º 

(Competência) 

 

1. A Direção é o órgão executivo que gere financeira e administrativamente o 

G.A.V.M., tendo sempre em vista os seus fins e os legítimos interesses dos seus 

associados. 

2. À Direcção compete a representação do G.A.V.M. em juízo e fora dele. 

3. A Direcção pode delegar a representação do G.A.V.M., em casos justificados, 

em qualquer associado especificamente qualificado para o efeito. 

4. O G.A.V.M. é responsabilizado pela assinatura de dois titulares da Direção. 

5.  Em assuntos de carácter financeiro é necessária a assinatura do diretor 

Tesoureiro. 

6. Compete à Direção, no exercício das suas funções: 

a) Aprovar ou recusar a admissão de novos associados, sem prejuízo do direito de 

recurso para a Assembleia Geral; 

b) Determinar a aplicação de sanções aos associados nos termos do artigo 13.º; 

c) Zelar para que a escrituração se mantenha organizada, e a correspondência e 

os arquivos atualizados e em boa ordem; 

d) Elaborar e submeter à apreciação da Assembleia Geral o Relatório anual de 

gerência, acompanhado do Inventário e Balanço da Conta de Ganho e Perdas, 

após a obtenção do Parecer do Conselho Fiscal; 
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e) Receber e analisar as recomendações do Conselho Fiscal e dar-lhes o devido 

andamento; 

f) Celebrar e revogar contratos de interesse para o G.A.V.M., previamente 

estudados em reunião conjunta dos Órgãos Sociais, conforme a alínea b) do 

número um do artigo décimo nono; 

g) Contratar e gerir o pessoal necessário às atividades do G.A.V.M.; 

h) Constituir comissões ou grupos de trabalho para o exercício de tarefas ou 

estudos determinados, integrando, pelo menos, um membro da Direção e 

associados, de sua escolha e responsabilidade, em número julgado necessário; 

i) Elaborar e propor à Assembleia Geral os regulamentos necessários ao bom 

funcionamento do G.A.V.M.; 

j) Velar pelo respeito da Lei, dos Estatutos, dos Regulamentos Internos e das 

deliberações da Assembleia Geral;  

k) Propor a nomeação de Associados Honorários e Beneméritos; 

l) Promover atividades de caráter cultural, lúdico e desportivo, determinando as 

condições de assistência às mesmas; 

m) Praticar todos os atos em defesa dos interesses da Vila da Marmeleira, do 

G.A.V.M. e dos seus Associados, tendo em vista a salvaguarda dos princípios 

estatutários, sem prejuízo dos restantes Órgãos Sociais. 

 

Artigo 30º 

(Reuniões da Direção) 

 

1. A Direção reúne, preferencialmente, com periodicidade mensal. 

2. A Direção reúne extraordinariamente mediante convocação do Presidente, ou 

a pedido da maioria dos seus membros. 

3. A Direção só poderá tomar deliberações quando se encontrem reunidos mais 

de metade dos seus membros. 

 

Artigo 31º 

(Atribuições dos membros da Direção) 

 

1. Compete ao Presidente presidir às reuniões da Direção, bem como orientar a 

ação da Direção e dirigir os seus trabalhos. 

2. Compete ao Vice-Presidente auxiliar o Presidente nas suas funções e substituí-

lo nas suas faltas e impedimentos. 

3. Compete ao Tesoureiro a movimentação dos fundos do G.A.V.M. e respetiva 

escrituração, depositando os valores monetários no estabelecimento bancário 

designado. Compete-lhe também manter a Direção a par do estado financeiro 

da Associação. 
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4. As deliberações da Direção são tomadas por maioria de votos dos titulares 

presentes, tendo o Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. 

5. Compete ao Secretário manter atualizado o livro de atas das reuniões, bem 

como todo o serviço de expediente, em conformidade com a distribuição de 

atribuições decididas pela Direção. 

6. Compete ao Vogal colaborar em todos os serviços relativos à administração do 

G.A.V.M., de harmonia com a distribuição que destes for feita pela Direção. 

  

 

Artigo 32º 

(Responsabilização) 

 

Os membros da Direção são solidariamente responsáveis pelos atos ou 

omissões da sua administração, até à aprovação do Relatório e Contas pela 

Assembleia Geral. 

 

SECÇÃO IV 

CONSELHO FISCAL 

 

Artigo 33º 

(Composição) 

 

1. O Conselho Fiscal compõe-se de três associados, eleitos em Assembleia Geral, 

para os cargos de Presidente, Secretário e Relator. 

2. O mandato dos membros do Conselho Fiscal é bianual. 

 

Artigo 34º 

(Competência) 

 

O Conselho Fiscal é o órgão de inspeção e fiscalização do G.A.V.M., incumbindo-lhe 

designadamente: 

a) Examinar, sempre que julgue conveniente, a escrita contabilística e toda a 

respetiva documentação; 

b) Verificar quando julgue necessário, o saldo de caixa e valores de qualquer 

espécie, o que fará constar das respetivas atas; 

c) Conferir balancetes de receitas e despesas, verificar os documentos e a 

legalidade dos pagamentos efetuados; 

d) Emitir Parecer sobre o Balanço e Contas do Exercício da Direção; 

e) Verificar o cumprimento dos Estatutos, dos Regulamentos Internos e da Lei; 
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f) Analisar e dar parecer sobre as propostas submetidas pela Direção, no prazo 

máximo de trinta dias 

 

Artigo 35º 

(Reuniões) 

 

1. O Conselho Fiscal reúne ordinariamente uma vez por ano. 

2. Os membros do Conselho Fiscal podem assistir, por direito próprio, às reuniões da 

Direção; 

3. O Conselho Fiscal reunirá, extraordinariamente, sempre que o Presidente o 

convoque ou a pedido da maioria dos membros. 

 

Artigo 36º 

(Deliberações) 

 

O Conselho Fiscal só poderá tomar deliberações com a presença de mais de metade 

dos seus membros. 

 

 

CAPÍTULO V 

(Património Social e Receitas) 

 

Artigo 37º 

(Património Social) 

O património social é constituído por todos os bens e ativos de que o G.A.V.M. é 

titular. 

 

Artigo 38º 

(Receitas) 

 

1. Constituem receitas do G.A.V.M., designadamente: 

a) Quotas, jóias e o produto das vendas de livros, de emblemas e de cartões de 

identidade de associado; 

b) Receitas de atividades sociais recreativas, de natureza social, lúdica ou 

desportiva; 

c) Rendimentos de bens próprios, nomeadamente resultantes da concessão de 

exploração das instalações e outros imóveis propriedade do G.A.V.M.; 

d) Rendimentos de quaisquer valores do G.A.V.M.; 

e) Donativos em numerário e subsídios não reembolsáveis; 

f) Produto de indemnizações. 
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CAPÍTULO VI 

(Extinção e liquidação) 

 

Artigo 39º 

(Extinção e liquidação) 

 

1. A extinção do Grupo dos Amigos da Vila da Marmeleira ocorre por deliberação 

da Assembleia Geral, expressamente convocada para esse fim, e nos restantes 

casos previstos pela Lei. 

2. Em caso de extinção, a respetiva Assembleia Geral nomeará uma comissão 

liquidatária, composta por cinco membros, a quem compete a prática dos atos 

necessários à liquidação do património social e ultimação dos negócios 

pendentes. 

 

Artigo 40º 

(Destino do Património) 

 

Em caso de extinção o património reverterá para qualquer instituição local que 

prossiga a realização dos fins similares aos do Grupo dos Amigos da Vila da 

Marmeleira ou de instituição em que o G.A.V.M. estiver filiado, mediante 

deliberação da Assembleia Geral, a tomar conjuntamente com a decisão de 

extinção. 

 


