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Ata 2

ACTA Nº 2

 

Aos vinte e seis dias do mês de Março de dois mil e vinte e um, pelas 19:00 horas,
realizou-se na sua sede, sita Rua Nova, nº 10, freguesia do Carvalhal, concelho de
Grândola, a primeira reunião da Assembleia Geral da Associação Planet Caretakers.

 

A ordem de trabalhos foi a seguinte:

1.- Alteração dos Estatutos da Associação;

 

Estiveram presentes os seguintes membros:

                              Nome

Débora de Almeida de Sá – Associada nº 1

Mário Daniel da Silva Tavares Paracana – Associado nº 42

Elisa Maria Ferreira de Almeida – Associada nº 2

João Manuel Marques Pereira Saraiva – Associado nº 3

Patrícia de Almeida Ramos Gonçalves Borges – Associada nº 6

Carla Sofia Fernandes Pereira – Associada nº 4

Maria da Conceição Pinto Marinheiro Correia Araújo – Associada nº 7
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Sandra Cristina Costa Domingos – Associada nº 69
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Ordem de Trabalhos:

 

1.- Alteração dos Estatutos: Posto à discussão a Assembleia Geral aprovou a renovação
dos Estatutos para a Associação, votado a favor por unanimidade.

 

2. Os Estatutos serão anexados a esta acta, (ANEXO 1) bem como disponibilizados no
website da Associação para consulta pública:

 

ANEXO 1 – Renovação do Estatutos da Associação PLANET CARETAKERS:

 

CAPÍTULO II

Dos Associados

Artigo 3º

(Categorias de Associados)

1. A Associação terá um número limitado de associados, que contribuam com
quotizações e que se distribuirão pelas seguintes Categorias:

A. Efetivos – pessoas singulares com idade igual ou superior a dezoito anos, e pessoas
coletivas, admitidas pela Direção e nos termos previstos nestes Estatutos;
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B. Aderentes – pessoas singulares com idade inferior a dezoito anos, enquanto não
admitidas como Efetivos, desde que autorizadas por escrito pelo titular da
responsabilidade parental. Esta categoria de associado é isenta de quotas.
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C. Honorários – pessoas singulares ou coletivas que tenham prestado atividades ou
serviços de grande relevância para a Associação, aprovadas em Assembleia Geral
mediante proposta da Direção.

2. Perdem a qualidade de associado:

a) Os associados que tenham praticado atos contrários aos princípios e objetivos da
Associação;

b) Os associados que, ao fim de dois anos com a quota em débito, não regularizem a
situação até sessenta dias depois de notificados para o efeito;

3. No caso referido na alínea b) do número anterior, a exclusão é da competência da
Direção.

4. No caso referido na alínea a) do número 2, a exclusão compete à Assembleia Geral,
sob proposta do Direção.

 

Artigo 4º

(Direitos dos Associados)

São direitos de todos os associados:

a) Participar nas Assembleias Gerais;

b) Receber informação e participar em todas as atividades da Associação;

c) Votar em Assembleia Geral, desde que com as quotas regularizadas.

d) Frequentar as instalações e utilizar os serviços criados pela Associação.
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Artigo 5º

(Deveres dos Associados)

São deveres dos Associados:

a) Colaborar no cumprimento dos fins da Associação e velar pelo seu bom nome e
prestígio.

b) Cumprir os estatutos, regulamentos e as deliberações dos Órgãos Sociais.

c) Efetuar pontualmente os pagamentos a que estejam obrigados, nomeadamente as
quotas ou outros encargos estabelecidos pelos competentes órgãos estatutários.

d) Exercer com diligência os cargos para que forem eleitos, e desempenhar com
prontidão as tarefas para que forem nomeados ou designados.

e) Comunicar por escrito à Associação as alterações dos seus dados pessoais,
nomeadamente, as alterações de domicílio.

 

Artigo 6º

(Admissão e demissão de associados)

1.- A Direção tem poder decisório na admissão dos associados, mediante ficha de
inscrição devidamente preenchida pelos candidatos e respetivo pagamento de quotas.

2.- O Direção delibera caso a caso a passagem de associados Aderentes a Efetivos, em
função da demonstração de trabalho voluntário, em benefício da Associação, durante um
período de pelo menos três meses.

3.- A passagem a associado Efetivo ou Honorário depende do acordo do associado.
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4.- Um associado pode a qualquer momento demitir-se da Associação mediante
comunicação escrita.
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CAPÍTULO III

Secção 1

Dos Órgãos da Associação

Artigo 7º

(Órgãos da Associação)

1.- São Órgãos da Associação a Assembleia Geral e a Direção;

2.- Das Reuniões dos Órgãos Sociais são lavradas atas.

 

Artigo 8º

(Titulares dos órgãos da Associação)

1.- Os titulares dos Órgãos da Associação devem observar deveres de cuidado,
revelando a disponibilidade, a competência técnica, o conhecimento integral da atividade
da Associação e a diligência adequada às suas funções, bem como deveres de
lealdade, em defesa dos interesses da Associação e dos interesses comuns dos
Associados.

 

Artigo 9º

(Mandatos)
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1.- Os titulares dos órgãos da Associação são eleitos por mandatos de cinco anos,
renováveis;
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2.- Os membros de cada um dos Órgãos da Associação, são eleitos em listas
independentes em Assembleia Geral;

3.- Todos os cargos são exercidos gratuitamente pelos Associados, salvo deliberação
em contrário da Assembleia Geral;

4.- O mesmo associado não pode ser membro de mais de uma lista, nem deter mais de
um cargo;

5.- Findo o período de cada mandato, os membros dos Órgãos da Associação
manter-se-ão em exercício até que sejam empossados os novos membros eleitos.

 

Secção II

Da Assembleia Geral

Artigo 10º

(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é o Órgão deliberativo máximo da Associação, sendo composta
por todos os associados no gozo dos seus direitos estatutários.

2. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um presidente, um vice-presidente e um
secretário.

3. Nas suas faltas ou impedimentos, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral será
substituído pelo Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

4. Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ou a quem o substitua nos
termos do número anterior, convocar a Assembleia Geral, dirigir os trabalhos, assinar as
atas, dar posse aos membros dos corpos sociais nos oito dias subsequentes à sua
eleição e exercer as demais funções, que pelos estatutos, regulamentos e pela Lei lhe
sejam permitidas.
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5. Compete ao Secretário coadjuvar o Presidente da Mesa da Assembleia Geral ou
quem o substitua nos termos do número três, e redigir as atas.
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6. As deliberações da Assembleia Geral são tomadas por maioria absoluta dos votos dos
associados presentes, com as seguintes exceções:

a) Alteração de estatutos, regulamentos internos, exclusão de associados e destituição
dos titulares dos Órgãos eleitos, que requerem o voto favorável de três quartos dos
associados presentes;

b) Extinção da Associação ou prorrogação da pessoa coletiva que requerem o voto
favorável de três quartos de todos os associados com direito a voto, em Assembleia
Geral convocada especificamente para esse efeito.

7. A Assembleia Geral realizar-se-á, ordinariamente, uma vez por ano para:

a) Apreciar o relatório anual da Direção;

b) Discutir e homologar as contas e o balanço anual apresentado pela Direção.

 

Artigo 11º

(Competências da Assembleia Geral)

1. Além das competências que lhe são atribuídas por lei e pelos presentes estatutos,
compete à Assembleia Geral:

a) Eleger os órgãos da Associação;

b) Apreciar recursos contra as decisões da Direção;

c) Aprovar o relatório e contas de cada ano civil.
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Artigo 12º

(Direito a voto)

1.- Cada associado Efetivo tem direito a um voto mediante comprovação do valor das
quotas regularizadas à data da convocação da Assembleia Geral.

 

Secção III

Da Direção

Artigo 13º

(Competências da Direção)

1. A Direção é o órgão responsável pela administração e gestão corrente, pela
representação legal e pela coordenação da representação externa da Associação, sendo
composta por um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e um
vogal e compete-lhe nomeadamente:

a) Dar execução às deliberações da Assembleia Geral;

b) Organizar ou promover todas as atividades que se mostrem convenientes para a
prossecução dos objetivos associativos;

c) Celebrar e cumprir acordos e contratos entre a Associação e terceiros;

d) Organizar e superintender os serviços associativos, incluindo a contratação de
pessoas para o exercício de qualquer atividade; celebrar contratos de qualquer tipo;
adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens.

e) Elaborar os regulamentos internos da Associação.
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Artigo 14º

(Representação da Associação)

1.- A Associação é representada ativa e passivamente, em juízo e fora dele, pelo
Presidente da Direção.

2.- Em caso de ausência prevista ou imprevista, faltas ou impedimentos do Presidente
da Direção, a Associação obriga-se a ser representada, nos termos do número anterior,
pela assinatura de um procurador com poderes especiais delegados pelo Presidente da
Direção para o efeito.

 

Secção IV

Disposições Transitórias e Finais

Artigo 15º

(Alteração de Estatutos)

1.- A alteração dos presentes Estatutos só poderá ser efetuada sob proposta da
Assembleia Geral.

2.- Para aprovação, ou alteração, dos Estatutos serão necessários três quartos dos
votos favoráveis dos sócios presentes na Assembleia Geral.

3.- A convocação da Assembleia Geral deverá ser realizada com antecedência mínima
de 15 dias seguidos.

4.- As propostas de alteração dos estatutos deverão ser entregues ao Presidente da
Mesa da Assembleia Geral até três dias antes da realização da Assembleia Geral
convocada para esse fim.

5.- Não poderão ser admitidas novas propostas de alteração dos estatutos durante o
processo de revisão estatutária.

Artigo 16º
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(Disposições Transitórias e Omissões)
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1.- As disposições transitórias serão promovidas pela Direção e referendados pela
Assembleia Geral por requerimento do Presidente da Direção.

2.- No que estes Estatutos forem omissos, vigoram as disposições do Código Civil
(artigos 157º e ss) e demais legislação sobre associações, complementadas pelo
Regulamento Geral Interno, cuja aprovação e alteração são da competência da
Assembleia Geral.

 

Artigo 17º

(Reuniões)

1.- O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente pelo menos duas vezes por ano, para
apreciar a atividade e contas da Associação e elaborar os respetivos pareceres e,
extraordinariamente, sempre que o seu Presidente o convoque.

2.- As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas por maioria dos votos dos seus
membros presentes, tendo o seu Presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

 

Artigo 18º

(Entrada em Vigor)

1.- Os presentes estatutos entram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

2.- A partir da data referida no número anterior, consideram-se revogadas todas as
disposições e normas estatutárias anteriores que contrariem ou não se coadunem com
os presentes Estatutos.

 

Nada havendo mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente acta,
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Débora de Almeida de Sá (Presidente da Direção)

Sandra Domingos (Secretária da Direção)

Mário Paracana (Secretário)

João Manuel Marques Pereira Saraiva (Vice-Presidente)

Elisa Maria Ferreira de Almeida (Presidente)

Carla Sofia Fernandes Pereira (Vice-Presidente da Direção)
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Patrícia de Almeida Ramos Gonçalves Borges (Vogal da Direção)

MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO (Tesoureira da Direção )
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