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CAPÍTULO I 
 

Associados 
 

1 - Readmissão de Associados 

A readmissão de Associados que anteriormente tenham sido demitidos por falta de pagamento de 

quotizações, só poderá ser aceite nas seguintes condições: 

a) Com o pagamento integral das quotas em atraso, em qualquer altura do pedido de readmissão 

(conforme ponto 1, Artigo 14.º dos Estatutos) reassumindo o seu antigo número de Associado, 

caso não se tenha procedido a atualização de listas; 

b) Sem o pagamento das quotas em atraso, após um ano da sua demissão por tal motivo, nas 

condições previstas estatutariamente para admissão de novo Associado (conforme ponto 3, 

Artigo 14º dos Estatutos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Página 3 

 

CAPÍTULO II 
 

Assembleia Geral 
 

1) Para a participação e votação em qualquer Assembleia, os Associados deverão ter as quotizações 

em dia, até sete dias (corridos) antes dessa Assembleia. Se o pagamento for efetuado por 

transferência bancária, o tempo de contagem será o da data do movimento apresentada no 

talão respetivo. Neste caso, o Associado deverá comunicar à Direção, até setenta e duas horas 

antes da Assembleia, para que seja confirmado o extrato bancário. 

2) Nas Assembleias Gerais, os Associados poderão participar e votar caso sejam membros do Grupo 

dos Amigos da Vila da Marmeleira há pelo menos três meses. Os Associados que não se 

enquadrem no anteriormente referido, poderão no entanto, assistir às Assembleias. 

3) São deveres dos participantes em qualquer Assembleia:  

a) Comparecer com assiduidade e nelas permanecer até que sejam oficialmente terminadas; 

b) Observar a ordem e disciplina indispensáveis ao bom andamento dos trabalhos, cumprir os 

pontos da Ordem de Trabalhos, bem como respeitar a autoridade exercida pelo Presidente 

da Mesa. 

4) Qualquer documento que se queira distribuir, no local da Assembleia, necessitará de autorização 

prévia do Presidente da Mesa. 

5) Os Trabalhos de uma Assembleia Geral Ordinária realizar-se-ão, salvo deliberação em contrário da 

Assembleia, pela seguinte ordem:  

a) Leitura do aviso convocatório; 

b) Apreciação da correspondência e documentos enviados à Mesa; 

c) Comunicação de informações prévias; 

d) Período da Ordem de Trabalhos; 

e) Encerramento da Sessão.  

6) No período da Ordem de Trabalhos a Assembleia deve funcionar nos seguintes termos: 

a) Inscrição de requerentes oradores e intervenientes, sempre que pretendam intervir sobre os 

pontos agendados. O tempo para este tipo de intervenções, atribuído a cada Associado, não 

deverá ultrapassar os dois minutos, podendo, no entanto, entregar por escrito na Mesa da 

Assembleia, antes do início da apresentação dos pontos agendados, as questões que queira 

ver esclarecidas. O uso da palavra para esclarecimento de dúvidas sobre matéria apresentada 

pode, no entanto, ser pedido após tal apresentação, desde que se limite a uma formulação 

sintética de perguntas ou respostas; 

b) Apresentação, discussão e votação dos pontos agendados.  

7) Quando o orador se afastar da finalidade para que lhe foi concedida a palavra, é advertido pelo 

Presidente da Mesa, que pode retirar-lha, se o orador persistir na sua atitude. 

8) Os pedidos de retificação ou moções de rejeição de uma ata só podem ser apresentados por 

Associados que tenham estado presentes na sessão a que a ata respeita, assim como a respetiva 

votação.  

9) A moção de rejeição deve ser fundamentada, sem o que não poderá ser posta à votação. 

10) A rejeição da ata implica a elaboração de nova ata. 
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11) As retificações ficam a constar da ata da sessão a que respeitam. 

12) Nas Assembleias que sejam convocadas para aprovação do Relatório, Balanço e Contas, os ditos 

documentos estarão para consulta de qualquer Associado no pleno uso dos seus direitos, após a 

afixação da respetiva Convocatória, na Sede do GAVM, nos horários definidos pela Direção e 

após marcação pelo respetivo Associado interessado nessa consulta. Esses documentos não 

poderão ser divulgados, publicamente, antes da sua aprovação na respetiva Assembleia, sendo 

terminantemente proibida a sua transcrição ou registo fotográfico. 

13)  Para além do estatutariamente estabelecido, as votações para eleição dos Órgãos Sociais 

poderão ser por voto secreto, se assim for decidido na respetiva Assembleia por, pelo menos, 

51% dos Associados presentes, em pleno uso dos seus direitos. 

14) As listas de candidatos aos Órgãos Sociais deverão ser apresentadas até setenta e duas horas 

antes do início da Assembleia para tal ato. Cada lista indicará o membro que a representa e o 

respetivo contacto. A Mesa da Assembleia Geral, constituída para tal situação em Mesa Eleitoral, 

avaliará da legalidade da ou das listas apresentadas e, caso verifique alguma irregularidade, 

contactará o mandatário da lista respetiva, para que num prazo de vinte e quatro horas corrija a 

situação encontrada. Passado esse prazo, se tal não suceder, a lista será anulada. 

15) Em caso de Assembleia Geral Eleitoral, o Presidente da Assembleia Geral, afixará vinte e quatro 

horas antes da referida Assembleia, na Sede do GAVM, as listas candidatas aos Órgãos Sociais. 

16) A Mesa de Voto é constituída pela Mesa da Assembleia Geral e pelos Mandatários de cada uma 

das listas candidatas. 

17) O Associado que tenha sido novamente admitido, após exclusão numa Assembleia Geral 

anterior, só poderá candidatar-se a qualquer cargo dos Órgãos Sociais, ao fim de quatro ou mais 

anos da data da decisão que motivou o referido afastamento. 

18) A duração de uma Assembleia não poderá ultrapassar um total de três horas e quando noturna 

não poderá ultrapassar a meia-noite. O prolongamento da sessão poderá ocorrer numa de duas 

circunstâncias:  

a) Pelo tempo de trinta minutos se for aprovado requerimento nesse sentido; 

b) Pelo tempo necessário para se concluir uma eleição, quando a mesma esteja a decorrer ao 

atingir-se o tempo normal para o encerramento da sessão. 

19) Caso o Presidente da Mesa da Assembleia, aquando de reunião com a Direção para a marcação 

de uma Assembleia Geral, considere a Ordem de Trabalhos demasiado extensa, deverá solicitar-

lhe (antes da afixação da convocatória) que divida essa Ordem de Trabalhos em mais do que 

uma Assembleia, cumprindo os respetivos prazos estabelecidos para tal. 

20) O Associado que, deliberadamente, perturbe o funcionamento de uma Assembleia Geral com 

uma conduta incorreta contrária ao espírito associativo, ou ao definido nos Estatutos e/ou 

Regulamentos Internos, e que após advertência da respetiva Mesa continue a proceder de igual 

forma, poderá ser convidado a sair das instalações, pelo Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral, e incorrerá numa das sanções estatutariamente previstas. O não acatamento dessa 

decisão poderá levar à exclusão desse Associado. 

21) Se, no decorrer de uma Assembleia, o Presidente da Mesa verificar que atos perturbadores da 

mesma não permitem a sua continuidade, poderá suspender tal Assembleia pelo período 

máximo de vinte e quatro horas, retomando os trabalhos no ponto onde foram suspensos. Caso 
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não seja possível fazê-lo, deverá convocar nova Assembleia com os pontos da Ordem de 

Trabalhos não concluídos, nas condições previstas para uma Assembleia Geral Extraordinária. 

22) O presente Regulamento entra em vigor e produz os seus efeitos, no dia imediatamente 

seguinte à Assembleia Geral em que foi aprovado por maioria qualificada. 
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CAPÍTULO III 
 

Núcleo Jovem 
 

Pelo presente regulamento é permitida a criação de um NJ - Núcleo Jovem do GAVM, que tem como 

principal objetivo uma maior motivação dos mais jovens Associados para a prática associativa, assim 

como um apoio suplementar aos Órgãos Sociais. 

Disposições Gerais 

1- Poderão fazer parte do NJ, todos os associados até aos 25 anos, excetuando o seu diretor(a). 

2- O(a) diretor(a) do NJ é nomeado(a) pela Direção em funções cessando o seu mandato aquando do 

término do mandato da Direção que o(a) nomeou. 

3- O mandato do diretor(a) do NJ poderá ser revogado, em qualquer altura, por decisão da Direção. 

4- O(a) diretor(a) do NJ poderá participar nas reuniões da Direção, embora sem direito a voto. 

Atividades 

As atividades do NJ enquadram-se nos seguintes vetores: 

a) Atividades desportivas (lúdicas); 

b) Atividades ecológicas e ambientais; 

c) Atividades festivas; 

d) Atividades culturais ou artísticas; 

e) Atividades sociais. 

Benefícios 

Os Associados que pertençam e participem ativamente no NJ, podem ter os seguintes benefícios: 

a) Descontos aos jovens empresários, nos espaços publicitários do GAVM; 

b) Privilégio no arrendamento de áreas comerciais do GAVM, desde que estejam em pé de 

igualdade com outros associados; 

c) Privilégio na escolha para voluntários de apoio às piscinas do GAVM, desde que estejam em pé 

de igualdade com outros associados. 

 

 
 
 
 


