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AASSOCIAÇj\.ODOSPILOTOSDEBARRAEPORTOSt~rnpor

objectivo aglutinar todos aqueles que, na Pilotagem das Barra<; e Portos do País, se
interessam pela problemática inerente à Pi10tagem, Segllr3Ilça e Operacionalidade nos

Portos.àNavegaçãoemÁguasRestritas,bemcomoàdefesadoMeioAmbientel','larinho

e Salvaguarda da Vida Humana no J\1al".

AASSOCIAÇi\Opropõe-seconstituirumverdadeiroJârum,ondesepriviligianlo

debate de ideias e a troca de experiências, procurando sempre conglobar perspectivas
diversas,afimdeseevitaranálisesredutorasesimplistas,incapazes.porisso.dE;.'Sl.~

adaptarem ao !Imómeno da especialização e avanço tecllol6gico, na sua globalidade.

AASSOCIAçlOpretendeassumir-secomo a SecçãoPortugll€'sadaEMPA e da
Il\tfPA. oquepropon:iomu'Úumvaliosointercâmbiocomaquelesque,nosmaisdiversos

Países. perseguem os mesmos objectivos. dentro da actividade de Pilotagem, da Segurança

daNavegação,SegunmçadaVidaHumanaepreservaçãodo~,feioMarinho.



CAPÍTULOIDAASSOCIAÇÃO
artigo 101-Econstituída.,portempoindeterminado,aAssociaçãoquesedenominaráASSOCIAÇÃO

DOSPILOTOSDEBARRAEPORTOS(adiantedesignadaabreviadamentepor

ASSOCIAÇÃO), cujo objecto é promover o aperfeiçoamento profissional, cultural, fisico,

económico e da solidariedade social e moral dos seus membros, nos termos dos presentes
Estatutos e dos Regulamentos Internos a adoptar.2-AAssociaçãotemsedeprovisórianaAv.dosCombatentesdaGrandeGuerra,n°141-10°A,emAlgés,freguesiadeAlgés,concelhodeOeiras,podendosertransferidaparaoutrolocal
por deliberação da Assembleia Geral.

artigorAASSOCIAÇÃOtemporobjecto:a)FomentaromaiselevadoespíritodesolidariedadeecamaradagementreosPilotosdeBarra
e Portos nacionais, assim como de estrangeiros, efectuando e promovendo reuniões, visitas,

congressos, actividades desportivas, sociais ou intelectuais e quaisquer outras realizaçõescompatíveiscomosrecursosefuncionamentodaAssociação;
b) Promover a investigação no âmbito dos assuntos cujo estudo constitui o objecto da suaactividade,bemcomoapublicaçãodosdocumentoserelatóriosdelesresultantes;
c) Estudar e promover o estabelecimento de condições uniformes de serviço por forma aassegurarumserviçodePilotagemeficiênte;
d) Promover a manutenção e engrandecimento do prestígio do Piloto nacional no País e no

exterior, demonstrando, enaltecendo e enfatizando, nas várias sedes, que todos os Pilotos,indiferentementedolocaldetrabalho,promovemumserviçoimprescindívelànavegaçãoeessencialàindústriaportuáriaedotransportemarítimo,emgeral;
e) Elaborar e apresentar às autoridades competentes recomendações e normas de conduta no

que concerne a problemas de segurança, saúde e formação profissional dos Pilotos de Barra
e Portos;

f) Promover o estudo de esquemas de mutualidade por reforma, perda de licença,

incapacidade ou morte.

artigo 301-AASSOCIAÇÃOpoderácooperareassociar-seemorganismosnacionaisouestrangeiros,e
representar os Pilotos de Barra Portugueses nos foruns internacionais afins, nomeadamente

aEMPAeIMPA.2-AASSOCIAÇÃOnãotemfmslucrativoseexcluiráconsideraçõesdenaturezapolítica,

ideológica ou religiosa.
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CAPITULO II

SÓCIOS

SEcçlo I

CLASSA:Ç;

artigo 4°

Ossóciospodemserefectivosouhonorários.

artigo 5°

a) São sócios efectivos. desde que requeiram a sua inscrição. os Pilotos das BarrasePortosNacionais.queseencontremnoserviçoefectivodefimções,oueskjamem

situação de aposentado dessas fi.lIlções, seja por limite de idade ou por incapacidade.

b) Poderão. tmnbt'm. ser sócios efectivos, os Pilotos de BaITa e POlias dos PALOP.

desdequeon>queiram,nostennosadefiniremSecção3{leqlladanosReguJmnentos

Intemos.

c) São sócios honorários todos aqueles a quem, pelos seus méritos ou serviços prestados
à Associação ou à classe. tenha sido atribuída tal distinção pela Assembleia GeraL
sob proposta da Direcção ou de vinte associados.

SEcçAo IIADMISSrtO
artigo 6°

A admissão dos sócios, proposta por dois deles, dependerá da deliberação majoritária
da Direcção, tomada com a presença de pelo menos dois terços do nÚmero de

membrosemexercício.

SEcçAo mDIREITOSEDEVERES

artigo 7°

São dirE'itos dos sócios efectivos:

a) Eleger e ser eleito pHra os org~los sociais desta Associação;

b)Pmiiciparemtoda.<;asactividadesdaAssociação,nomeadamentenasreuniõesda

Assernbleia Geral, discutindo, votando, requerendo e apresenh11ldo moções e
propostasOlloutrosdocumentosqueentenderemnecessáriosouconvenientes;

c) Requerer a convoca~'ão de Assembleias Gerais nos tennos dos presentes Estatutos~

d) Usufillir dos beneficios ou serviços, gratuitos ou onerados, postos à disposiç~lo pela

Associação, e i1'equentar as instalações desta,. nos termos dos respectivos
Regulamentos Internos;
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e)Participaremtodasasr~alilaçõesdaAssociação,bemcomoteracessoà",f;ll:ISpublicaçÔes;

f) Ser esclarecido pelos Orgãos Sociais dos motivos e fundamentos dos seus actos:

g) RE'con-~r para a Assembleia GeraL de-. todas as infi-acçôes aos Estatutos, assim como

dos actos da Dire('ção, quando os julguem ilTegulares;

artigo 80

Constih.lem deveres dos Sócios efectivos:

a) Respeitar as resoluções da AssembJl:'-ia Geral e dos restantes Orgãos Sociais, de
acordo com os Estatutos;

b) Participar das actividades da Associação, nomeadamente das Assembleias Gerais ou
emgruposdE'trabalho,desempenhandoa.~funçõespw'aqueforemeleitosou

nom~ados, salvo impedimento por motivo justificado;

c)Pagar,pontualmente,ajóiaeaquotanascondiçõesemontantes,queemAssembleia

Geral for detenninado;

d) Manter actualizada na Associação a sua situação protlssional, e comunicar com toda a
brevidade a sua mudança de residência, telefone, situação de aposentação ou invalidez
e outras que julguem de interesse;

e) Fome-.cer fi. Direcção toda~ a<; indicações profissionais e técnica." que lhes forem

explicitadas pru"a a rt'alizaçno de quaisquer estudos considerados ne-cessários por"

aquel~

f) Estimular a<; relaçÜe-s entre associados, na defesa dos interesses colectivos.

SECÇÃOIVPERDADAQUALIDADEDESÓCIO

m1igo 9°

1- Perdem a qualidade de Sócio:

a)Todososassociadosque,voluntariamenteeporescrito,emcartaenviadaàDirecção,

se demitirem;

b)Osquedeixaremdepagarassuasquotasduranternnperíododeseismeses,enãoofuçamdt;>poisdecartaregistadacomavisoderecepção,noprazodesessentadia,,;c)OsassociadosquetenhamsidoPlUlidoscomapenadeexpulsão;2-OsSóciosquetenhrunopagamentodassuasquotasatrasadoemnoventadiasficarão,

automaticamente, suspensos dos seus direi~os de sócio.
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artigo 1(1°

Podemserreadmitidoscomosóciostodosaquelesque:

a) Satisfaçmn as condiçõ.ç>s de admissào;

b) Nos tennos do disposto da alínea b) do artigo anteri 01', se fizerem entregcu- na

Associação a quantia em(\[vid~

c) Tendo-lhes sido aplicada a pena de expulsão, sejam readrnitidos por decisão da
Assembleia Geral.

SEcçAo VREGIMEDISCIPLINAR

artigo 11 o

Osassociadosestãosujeitosàsseguintespenalidades:

a) Advertência por escrito;

b) Expulsão.

artigo 12°

IncolTern na pena de advertência por escrito, todos os associados que, nomeadamen-
te, pela sua conduta profissional, civil ou moral, contribuam para o desprestígio da
Associação-

artigo 13°

Incorrem na pena de expulsão os associados que:

a) Tenham incon-ido três vezes na pena de advertência por escrito;

b) Não respeite.m as decisões da Assembleia Geral, quando aprovadas por maioria qua-
lificad~

c) Pratiquem actos lesivos aos interesses e direitos de outros associados;

d)Osa<;sociadosqueprosseguiremreiteradamentefinalidadescontráriasaosobjectivos

da Associação.

artigo 14°

1-AaplicaçãodaspenasdeadvertênciaporescritoédacompetênciadaDirecção,sob

proposta do Conselho de Disciplina, e delas cabe recurso para a Assernbleia Geral.

2-ApenadeexpulsãoéaplicadapelaAssembleiaGeral,pormaioriasimples,sob

proposta do Conselho de Disciplina.
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CAPÍTULO lU

DOS ORGL-\OS SOCIAIS

SECÇÃOI

DISPOSIÇÕES GER41S

aliigo 15°

SãoOrgãos'SociaisdaASSOCL\ÇÃODOSPILOTOS DE BAIUV\. EPORTOS:

a) a Asst>mbl~ia G~l'aL

b) a Din.'c\'ão;

c) () Conse lho Fiscal;

d) o Cons~lho de Disciplina

aI-tigo 16°

1-Osmembrosdo~OrgãosSociaissãoeleitospordoisanos,directrunenteparaOf;respectivoscargos,emAssembleiaGeralEleitoral,deentresóciosdaAssociaçãoemplenogozodosseusdireitos.nãosendoelegívelnenhumassociadoparamaisdeum

cargo.

2-OsmembrosdosOrgãosSociaispoderHoserreeleitos.3-ParacadaOrgãoSocial.al0mdosmembrosefectivos,seráeleitoumsuplente.

311igo 17°

1-Osmembroseleitostomar~loposseeiniciamomandatonodiaumdomêsseguinteao

apllramt'nto dos resultados eleitorais ou, no caso de impugnação destes, depois da
deliberação da Assernblt;;'ia Geral sobre a matéria.

2-OsmembrosdosOrgãosSociaiscessrultesmantêm-seemexercícioatéaoiníciodo ma.lldatodosseussucessores,nostermosdonúmeroanterior.
artigo 18°

IIl~OsmembrosdosOrgãosSociaispodemserdestituídospelaAssembleiaGeral"-.,convocadaparaoefeitoeexpressamenteparaesse11m,desdequeessadestituição

seja aprovada por maioria qualificada.

2-AAssembleiaGt~ralquedecidirtaldestituição,elegeráumaComissãoAdministrativaquefuncionaráatéàpo~dosnovosOrgãosSociaisqueforemelr:>itosemAssembleia

Geral Eleitoral convocada para () efeito.
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- --- ---

3-OprrtzoiimiteparaaapresentaçãodascandidaturasparaosOrgãoSoÓaiscujos

membros foram dL"stituídos, será de sessenta dias após a realização da Assernblt'ia

Geral destihIinte, c{.~vendo ter lugar a Assembleia Geral Eleitoral trinta dias após ter
tenninado o prazo para a recepção de cruldidaturas,

SECÇÃOIIDAASSEAfBLEIAGERAL

artigo 19°

AAssell1bleiaGeraléoorgãomáximoecleliberativodaAssociação,eéconstituídapor

todos os associados efectivos no pl,;onouso dos seus direitos sociais,

artigo 200

Compete à Assembleia Geral:

a) Eleger a mesa respectiva, os membros efectivos e suplentes dos orgãos sociais;

b)Deliberar.pormaioriaqualificada,.sobreafiliaçãoerepresentaçãodaAssociaçãoem

organismos congt'neres nacionais e estrangeiros, sob proposta da Direcção;

c) Deliberar por maioria qualificada,. sobre os Estatutos, suas colTecções e ajustamentos;

d) Apreciar e deliberru' por maioria simples, sobre o orçanlento anual, apresentado pela
Direcção até]:-; de Dezembro anterior ao ano a que reporta;

e) Analisar, discutir e votru', por maioria simples, o relatório da Direcção e pru'ecer do
Conselho Fiscal, até quinze de ~'Iarço do ano st'guinte àquele a que se refere o
Relatório e Contas;

f) Discutir e deliberar, sob proposta da Direcção, sobre a aquisição de bens imóveis,
participação no capital social de sociedades comerciais, nomeadrunente pela
aquisição de ac<;ões ou obrigações e venda ou ct'dência, a qualqut'r título, de tai~
participações:

g) Pronunciar-se sobre a.~ questões que, relacionadas com os fins da Associa\'ão, lhe
sejrun directamente apresentadas pelos Associados;

h)Resolver.emúltimainstância.todososconflitosentreosOrgãosSociais,ouentreestes

e os Associados;

i) Deliberar sobre todos os assuntos que lhe st'jam presentes pelos Orgãos Sociais:

j) Fiscalizar os actos da Direcção;

k) Admitir, sob proposta da Direcção ou de vinte associados, os Sócios Honorários;

I) Deliberar, nos tennos do n° 3 artigo 23°, sobre a dissolução da Associação e a temIa de
liquidação do seu património;

111) Exercer as demais ab'ibuições pfl:wistas nestes Estatutos,

""

8



artigo 21oA.Assembl.:'iaGeralllmcionapelomodoseguinte:
a) Reúne t'IIl Sl"SS~lOordinária durante o primeiro trimestre de cada ano pru-a o exercício

das atribuiçot'S E"specificadas nas alíneas d) e e) do artigo rulterior; .

~)Reúneemsessõesextraordinárias: 1-ApedidodaDirl"cção;
2-Apedidode,pl"lomenosdezporcentodosAssociadosefectivosinscritos:

3- Sempre que o Presidente da Mesa o entenda necessário;

c)OspedidosdeconvocaçãodaAssembleiaGeraldevemserdirigidosaoPresidenteda

Mesa, por escrito, constando deles a ordem de trabalhos prevista para a rew1Íão:

d)Osassociadosrequerentesdeverãoestartodosnoplenogozodosseusdireitos

estatut{u'ios, sob pena de nulidade do requerimento;

e)Observadoestef(mnalismo,()PresidentedaMesaprocederáàrespectivaconvoca-

tóri~ marcando a data da realização da Assembleia Geral dentro dos .trinta dias
imediatos, salvo os casos devidamente justificados e-m que esse prazo poderá ser
àT<,1fgadoaté sessenta dias;

f)AAssembleiaGeralseráconvocadapeloPresidentedaMesa,enosimpedimentosdeste,porumdosSe-cretários,poravisoconvocatórioexpedidopelocOITeio,comavisoderecepção,paracadaumdosassociados,comaantecedênciamínimadeoito

dias, e 110 qual indicru'ão o dia, hora e local da reunião, bem como a respectiva ordem
de trabalhos.

artigo 22°

1-AAssembleiaGeralconsidera-seregulannenteconstituída,achando-sepresente,no

local, dia e hora indicados na convocatória, metade, pelo menos, dos associados
il1scritos~

2-Nãoestandopresenteàhoraindicadanaconvocatóriaaquelenúmerodesócios,aAssernbbiaconsiderar-se-áregulannenteconstituídaumahoradepois,qualquerque

seja o número de presenças,

artigo 23°

1-Asd~liberaçõesdaAsscmbleiaGeralquesópodemterporobjectoosassuntos

constantes da respectiva convocatória, serão tomadas por maioria simples de votos
dos associados presentes, salvo qmmdo a lei ou os presentes Estatutos disponham de
fonna diversa

2-Amaioriaqualit1cadaexigida",osEstatutos,entende-secomoreportadaasetentae

cinco por cento dos votos registados, desde que estejam presentes, no momento da

votação, pelo 1Il~.~OSquarenta por cento do número de associados,
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3-Adeliberaçãoquantoàsmatéria.':!compreendidasnaalínea1)doruiigo20".:;ó~,vál1daquandotOlnndacomovotoC:worá".-e[eletrêsquartosdonÚmerototald~~

associados,

artigo 24°

1-Ovoto é st"cn~to.

2- São admitidas d,:,claraçães de voto fundamentadas.

aa1igo 25°

1-AMesadaAssernbleiaGeraléconstihlÍdaporumPresidenteedoisSeçret~lrios.2-Nasuafalia..ouimpeclil1l\:'.nto.oPresidentepodesersubstituídoporumdo~

Secretários.

3-Naausênciadetodososmembrosda~lesa,aAssembleiaGeralelegeráquempresida

àquela, de \."ntre os presentes.

4-Osrestantesmembrosemfaltaserãosubstituídosporassociadosescolhidos,deentre

os present~s, por quem exercer as fimções de Presidente.

m1igo 26°

Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ou a quem o substitui a:

a) Convocru' a Assembleia Geral confonne os Estatutos;

b)DarposseaosOrgão8SociaiseleitosparaaAssociação:c)Aceitar,noprazolegal,osrecursosinterpostoscomtimdrunentoemim~gularidadese

dar-lhes seguimento:

d) Dirigir os trabalhos da Assembleia Geral, orientando os debates, resolvendo a<s
dúvida':! e mantendo a disciplina naAssembleia;

e) Assinar e despachar o expediente relativo à mesa, e proceder quanto aos Iivros de
actas, à assinahlra dos termos de abertura e encerramento, à rubrica das respectivas
folhas e assina/lU'a das actas.

artigo 27°Compet€',emespecial,aosSecretários:
a) Redigir e expedir as convocatória.<;;

b) Coadjuvar, ou substituir. () Presidente no caso de impedimento deste, na condução da
Assembleia;

c) Ler e elaborar as actas e o expediente da Assernbleia Geral:

d) Promover a illfol'mação das deliberações da Assembleia aos associados;
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e)EscrutinaraBvotaçõesdaAssemblt~ia.
SECÇÃOIIIDADIRECÇitO

artigo 28°

1-ADirecçãoé()orgàocolegialdegestãopernmnentedaAssociaçãoedeorientaçãoda

sua actividade.

2-ADirecçãoéconstituídaporumPresidente,umVice-PresidenteetrêsVogais,sendoumdestesSecretárioeoub'oTesoureiro.3-OVice-Presidenh.>substituioPresidente,ml'3suasfaltasouimpedimentospelomodo

que estt' II Itimo detel1uinar,

4-O PresidC'nt'~ daDirecçãotem,alémdoseuvoto,direitoavotodecl'w1idade.

at1igo 29°

Compete, designadamente, à Direcção:

a) Executar e tàze-r eXE'cutar as disposições 'estahItárias:

b)Dm-execuçãoàsdeliberaçõesdaAssembleiaGeraleaoorçame-nto~provado;

c) Elaborar os Regulmnentos lntemos da Associação;

d) Administrm' os bens da Associação e transmiti-los por inventário, à Direcção seguinte;

e) Negocim', olltorgm', clUnprir e HlZer cumprir os acordos celebrados entre a AssociaçÜo

e terct.'iros;

1) Aceitm- ou rt.'jeitar os pedidos de admissão de novos associados;

g) ApIicm- a'3penas de advertência por escrito sob proposta do Conselho de Disciplina;

h)Admitire.(h~rnilir osfimcionÚrios daAssociação;

i) Organizm', ou promov~r, todas as actividades que SE"-mostrem convE'nientes para a

prossecução dos objectivos associativos, designadamente a constituição e
fimcionamento degIllpOS de trabalho para fins especificos;

j) Elaborar e apresentar anualmente à Assembleia Geral o Relatório f.~COlltm; do exercício

no prazo estabelecido, e bem assim, o Orçamento Ordinário para o ano seguinte;

k)RequereraoPresident~daMesada Assembleia Geral a convocação da Assembleia

Extraordinária, sempre que o E"-ntendernecessário;

t) Organizar e manter achmlizado o ficheiro de Associados;m)RepresentaraAsso<.:iaçãoemJuízoeforadele.
'-----
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artigo 30°

1- A DirE'cç~lo reÚne periodicamente, exarando no li'vro de actas tudo o que conste das
reuniões e das resoluções tomadas.

2-Osm~tIlbros da 1\'1esa da Assembleia Geral podem, se o requererem e sem din:"ito a

voto, a~si8tir às reuniões da Direcção.

3-OPresidentedaDirecçãopoderáconvocar,paraassistiràsreuniõesdaDirecção.

el,mlentos a e\:ts t'stranhos, sempre que a sua presença seja considerada de utilidade.

altigo 31°

1-OsmembrosdaDirecçãorespondemsolidariamentepelosactospraticadosduranteo

exercício do numdato para que foram eleitos.

2- Estão isentos da responsabilidade referida no número anterior:

a)Osmembrosquenãotenhamestadopresentesnarellniã,oemquefoitomadaa

resolução, desde que lia retU1Íàoseguintesemanifestememoposiçãoàdeliberação
tomada e o façam constar da acta;

b)Osmembrosquetiveremvotadoexpressamentecontraessaresolução.

artigo 32°

Para obrigar a Associação é necessária a assinatura de dois membros da Direcção,
sendoumdeles,obrigatoriamenle,oPresidenteouoVice-Presidente.

artigo 33°

CompeteaoPresidentedaDirecção,ouaovice-Presidentepordelegaçãodaquele:

a) Convocar e dirigir as reuniões da Direcção e assegurar a execução das deliberações
tomada,:;:

b)Visarobalancetememmldocaixa;

c) Assinar toda a CoITE'spondência oficial da Direcção;

d)AssinarchequeseordensdepagamentojuntamentecomoTesoureiro;

e) Representar a Direcção, podendo tàzer-se substituir por qualquer dos outros membros
daquela, no impedimento do vice-Presidente.

mtigo 34 o

Compete ao Secretário:

a) Elaborar os relatórios anuais das actividades da Associação;

b) Coordenar os se~ços administrativos da Associação;

c) Atender aos Associados:

..
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d) Dirigir t' coorden~r o ~erviç() de expedi~l1te da Associação;

e) Zelar peja actualizaçfio dos ficheiros dos associados e pela escala da inscrição.

artigo 35°

Compete ao Tesoureiro:

a) Zelar pL'lo património da Associação. recebendo, escriturando. guru-chmdo e
deposítrUldo as receitas;

b) ProcedL'r ao pagrunento das despesa..;; autorizadas pela Direcção;c)Assinar.emcOl~juntocomoPresidente.asordensdepagamento;
d) Coord~nar lodos OR servi~'os da contabilidade e tesouraria;

e) Visar todos os documentos de rec€'itas e despesas;

t) organizar o balanço e proceder ao fecho de contas.

SECç.~OIVDOCONSELHOFISCAL

artigo 36°

1-OConselhoFiscaléconstihddoportrêssócios,umdosquaisseráoPresidente.2-AsdeliberaçõesdoConselhoFiscalsãotomadaspormaioriadevotosdos

titular~s
presentes. tendo o Presidente. além do seu voto, direito a voto de desempate.

m1igo 37°

Compete ao Conselho Fiscal:

a) Visar o balanceie mensal do cai?Ca;

b) Elaborar parecer sobre o orçamento, relatório e contas apresentados pela Direcçã-o,
sendo o seu parecer divulgado conjuntamente com o relatório de contas;

c) Dar parecer sobre. qualquer consulta que lhe seja apresentada pelos Orgãos Sociais da
Associa~'ão;

d) Requerer a convocação da Assembleia Geral sempre que o julgue nece.ssário;

e)Elaboraractas,emlivroapropriado,dasuaactividade.

--------....
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SECÇf\Ov
DOCONSELHODEDISC1PLIl'v'A

m1igo 38°

1-OConselhodeDisciplinaéconstituídoportrêssócios,

Presidente.

elegendo E'lltr? SI mIl

2-Asdeliberaçõ~~sdoConselhodeDisciplinasãotomada.:;pormaioriadevotosdos

titulares presentes, tendo o Presidente, além do seu voto, direito a voto de desempaté'.

artigo 39°

1-OCon~elhodeDisciplinaéoOrgãoque,apedidodequalquerdosdemaisOrgãos,

reliza inquéritos e procede à instmção de processos disciplinares ou outros, propondo
à Direcção ou à Assembleia Geral o respectivo procedimento.

2- ReuninL ordinariamente, por convocação do seu Presidente, para (h;~sempenhar 38
atribuições prevista.:; no número anterior e, extraordinariamente, a solicitaçiío de
qualquer Orgão estatutário.

\
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CAPITULOIV

PROCESSO ELEITORAL

S.ECÇÃO I

DAASSEMBLEfAGERALELEITORAL

altigo 40°

:\ Assembl';,ia Geral Eleitoral é constituída por todos os sócios ett-ctivos no pl<>no
gozo (los seus dir~ito~ sociais.

mtigo 41 °

1- Serão elaborados pela Direcção, até oito dias após a data de aviso collvocat6rio da
AssembleiaGeralEleitoral,cademoseleitoraiscomplE'tos,dosquaisconstemtodos

os sócios mL'J condições do mtigo anterior.

2-ADirecção,posterionnente,faráelaborarexemplaresdessescademospru"aentregade umaçadalistaconcorrente,~~osnecessáriosaoescmtínio.
3- Durante a campanha t;>leitoral será facultada a todos os Associados que o solicitem, a

consulta dos Ca(hmlOs.

artigo 42°

CompetI:"' à l\;h~sa da Assernbleia Geral:

a) Convocar a Assembte-ia Geral Eleitoral;

b) Receber as listas de cru\didatura e verificar a sua regularidade~

c) CoorclemU" os trabalhos da Comissão Eleitoral.

attigo 43°

AconvocaçãodaAssembleiaGeralEleitoralseráfeitacomumaillltecedêncianunca

interior a trinta dias e segundo os moldes estabelecidos na a\fnea jJ do artigo :; f <'

SECÇÃO11DACOAlISS/ioELEITORAL

mtigo 44°

1-AComissãoEIt>itoraJéconstituídapeloPresidentedaMesadaAssembleiaGerale

por dois membros de cad~lista concorrente.

2-Noexerciciodassuasfunçõesnestacomissão,oPresidentedaMesaeosmembrosdas

listas. podem fàzer-se substituir por qualquer associado nas condições do artigo 40°.

15



ar1igo 45°

A Comi,,~ão Eh'itoraliniciaassuaRfimçõesnodiaÚtilseguinteadataelaapres"'.!ltação
das listas (h:- nUldidatos. e' temIina-as 110 terceiro dia útil posterior ao apuramento do

escll1tínio. salvo quando seja a[m:'sentada impllgnação, mantE'ndo-se entftoem

fimciouamento até à data ela Assembleia Geral convoçada para o ef~ito-

311igo 46°

Compek à Comissão Eh'itoral:

a) Dirigir todo o processo administrativo das eleições;

b) Apreciar as reclamações sobre os cademos eleitorais;

c) ASRl"gllrar evelarpai-aquetodasaBlistasconcorrentestenhamigualoportunidade:

d) Proceder ao apllramento dos resultados eleitorais.

SECÇÃOlUACTOELEITORAL

artigo 47°

As eleiçõl"s têm lugar 110 Último m01') do mandato dos CorposGerentesemexercício-

ar1igo 48°

AscmldidaturaspodemserapresentadaspelaDirecçãocessante,ouporumgrupocompostode,pelomenos,vinteecincoassociadosnoplenogozodosdireitossociais.

ar1igo 49°

A apn~selltação das candidaturas deve ser feita à Mesa da Assembleia Geral até vinté
dias antes da data do acto eleitoral.

811igo 50°

1-Aapresentaçãodftscandidaturasd~v\:'seracompanhadadeidentificaçãodosCflll-dichúos.daqualconsteonomecompleto,númerodesócioeresidência,commenção

dos orgilos para que se candidatam.

2-Ossubscritoresdasdiferenteslistasserãoidentificadospornomecompleto.assinatura

e número de ::;ócio.

'-------

artigo 51°

1-Ovotoésecreto.2-Nãoseadmitl'votoporprocuraçUo.3-ÉpennitidoovotoporcolTespondência,desdeque:16



a)Alist::!.t>stej::!.dobradaecontidaemt>nvelopefechado,noqualconsteonÚmerodt>sócio~.asuaassinahlra;
b) Este t'lIvelope esteja introduzido dentro de outro E"llden~çado ao Presidente da ~'fesa
da Asst'mbl,>ia Geral.

artigo 52°1-Fll1lcionar~íomesasd,~voto:
a)NasededaAssociação;b)NosDfp~lliamentosdeLisboaedeLeixões,quandoissofÔrconsiderado

necessário, por deJibf;,("<lção da Comissão Eleitoral.

2-Paraaslmesasdevotodeve,cadalista,nomearumelementotlscahzadordoacto

eleitoral.

3-Amesada AsselTlbleiaGeral promoverá até cinco dias antes da Assembleia Geral. a
constituição de lIl\:'sas de voto, devendo obrigatoriamente designar representante seu
que pn~sida.

al1igo 53°

Após o acto d':.itoral proceder-se-á de imediato ao apllramento dos resultados, o qual
logo que finalizado, será ammciado.

artigo 54°

1-Oactaelç-itoralpodeserimpugnadoseareclamaçãosebasearemirngl1laridades

fill1damt>ntada."3 e apresentadas até três dia.~ após o "'vncen'amento da Asst>mbh,>ia
Eleitoral.

2-AimpugnaçãoseráapresentadaàComissãoEleitoral,queapreciaráavalidadedos

fimdamentos adllzidos.

3- Tendo sido t;>ncontrado fundamento para a impu~lação, a Comissão Eleitoralcomunicará.ofàctoaoPresidentedaMesadaAsst:"mbleiaGeral,oqualcollvocm"á..no
prazodequinzedias,umaAssembleiaGeralparaapreciaçãodaimpugnaçãoedecidiremÚltimainstância,

~-17



CAPITULOV

REGIl\lE FIN.ANCEIRO

artigo 55°

Constituem receitas da Associação:a)AsjÓiasequota!';pagaspelosa,.-,:sociados;
b)Osrendimentosprovenientesdeemblemas,medalhascomemorativaseafins;c)Ossubsídios,doaçÔcs,henmçaselegadosquelhesejamatribuídos;d)Osrendimentosdequaisquerbenspróprios,nomeadamente

aquek~s que resultem dos

lucros obtidos através da participaç~lo no capital social de sociedades comerciais
(nomeadamente acções ou obt"igações);

e)Areceitaderubiicações,cursos,semináriosouquaisqueroutrasactividadesda

Associaçào.

mtigo 56°

Asreceitassãoobrigatorimnentecontabilizadaseterãoaseguinteaplicação:a)NopagamentodetodasasdespesaseencargosresultantesdoH.I1lcionamentoda

Associação:

b) FimUlciar a aqllisição de bens móveis e imóveis, que se destinem ao desenvolvimento
dos seus fins:

c)Naconstituiçãodeumfundodereserva,queserárepresentadoporpercentagemdo

saldo de cada gerência, a determinar anualmente pela Assembleia Geral.

mtigo 57°

ADir>:"cçfiopodeutilizaronl1ldomencionadono~uiigoantrríordepoisdeautorizada

pela A1Jsembleia Geral.

artigo 58°
.............

Al1lovirnentaçàodenmdosdaAssociaçãofaz-sepormeiodechequesa,c;sinadospeloPresidentedaDirecçãoept'loTesoureiro,Ollpelosl'l.ISsubstitutosprevi;]mente

designados, sendo apenm; t18cessária I.mm assinatura pru"aet"'t~itosded~p6sito.18-



CAPITULOVI

DISPOSIÇÕES FINAIS ETRANSITÓRIAS

artigo 59°

o ano associativocoincidecomoanocivil.

artigo 60°

Nopra~odetrêsmesesapósacelebraçãodaescrituradeconstituiçãodaAssociaçãodosPilotosdeBana€'Portos,ossócios:ti.mdadorespromoverãoarealizaçãodeuma

Assembleia Geral onde poderão ser admitidos novos sócios e onde serão eleitos os
Orgãos Sociais.

\
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