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REGULAMENTO INTERNO DE SÓCIOS 

· CAPÍTULO II DOS SÓCIOS ·
(Artigo 6º dos Estatutos)

SECÇÃO I
Da Classificação, da admissão e quotização

Artigo 1º
(Classificação)

1. Os sócios da InPulsar dividem-se em cinco categorias:
a) Fundadores;
b) Honorários;
b) Beneméritos;
c) Efectivos;
d) Auxiliares.

Admissão de Sócio

Artigo 2º
(Disposições estatutárias)

1. Poderão filiar-se na InPulsar como sócios efectivos e auxiliares pessoas singulares ou  
colectivas, e ainda quaisquer instituições, designadamente as instituições, cujo fim estatutário 
não seja incompatível com o da InPulsar.
2. Podem ser sócios da InPulsar, em número ilimitado, os indivíduos de qualquer nacionalidade, 
sem distinção de sexo ou idade, que possuam uma condição moral e cívica compatível com os fins 
da InPulsar e as pessoas colectivas legalmente constituídas, que como tal sejam admitidos pela  
Direcção a pedido dos próprios e/ou sob proposta de qualquer sócio no pleno gozo dos seus  
direitos sociais.
3. Tratando-se de menor, o pedido de admissão deve ser assinado por quem exerce o poder  
paternal e/ou as responsabilidades parentais, que tomará responsabilidade pelo pagamento das 
quotas, até o sócio atingir a maioridade.
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4. Ao sócio será atribuído um número segundo a ordem de admissão.

Artigo 3º
(Processo de admissão)

1. O processo de admissão de um novo sócio inicia-se com a recepção do original do  
formulário de adesão, denominado “Proposta para Sócio”, submetido pelo proponente,  
devidamente assinado, carimbado e acompanhado do cartão de pessoa individual ou colectiva, e 
a certidão permanente (pessoa colectiva). 
2. A pessoa individual, colectiva ou instituição só pode ser considerada sócio após a  
aprovação da sua admissão em reunião de Direcção, onde será atribúida a respectiva categoria.
3. Após a aprovação formal da admissão pela Direcção é enviada uma comunicação de boas 
vindas, acompanhada dos respectivos cartões de sócio, e a informar que a partir daquela data o 
proponente poderá usufruir  de  todas  as  vantagens  e  benefícios  do  sócio,  assim  como  os  
Estatutos  outros suportes informativos. 

Artigo 4º
(Facturação)

Após a aprovação formal da admissão pela Direcção, é emitida e enviada a factura das quotas que 
se reportará à data do pedido de admissão e registo referido, no nº 2 do artigo segundo.

Artigo 5º
(Recusa de Admissão)

1. Em caso de recusa da admissão, serão comunicados por escrito os motivos que fundamentam 
a decisão.
2. O proponente tem o direito de reclamar e pedir a revisão da decisão de recusa, por escrito e 
fundamentadamente.

Artigo 6º
(Cartão de sócio)

1. O cartão de sócio identifica o seu portador junto dos serviços da InPulsar.
2. Cada sócio tem direito a um cartão, podendo, no entanto, ser emitido um número de cartões 
adicionais, acrescido do pagamento de um valor que cubra os respectivos custos administrativos.

Demissão de Sócio

Artigo 7º
(Competência e Forma)

A demissão é concedida pela Direcção, a pedido do sócio interessado, por escrito, sem prejuízo do 
cumprimento dos seus deveres até ao termo da execução do orçamento anual em curso.
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Artigo 8º
(Processo de demissão)

1. O processo de demissão tem o seu início com o pedido de demissão, submetido por escrito, pelo 
sócio.
2. Após a recepção do pedido de demissão por escrito, o serviço responsável classifica de imediato 
o sócio no estado Suspenso.
3. Serão tomadas diligências no sentido de aferir junto do sócio as razões que suportam o pedido 
de demissão e, se possível, demovê-lo dessa intenção.
4. O serviço responsável organiza e apresenta à Direcção, em mapa próprio, as demissões  
registadas para confirmação.
5. Após a confirmação pela Direcção, a demissão deverá ser comunicada em carta enviada ao 
sócio demissionário, informando que terá de proceder à regularização das quotas facturadas.
6. A demissão deverá, em simultâneo, ser registada no sistema, transitando o estado de sócio de 
Suspenso para Extinto.

Suspensão de Sócio ou Perda da Qualidade de Sócio 

Artigo 9º
(Normas estatutárias)

1. Ficam automaticamente suspensos do exercício dos seus direitos sociais os sócios efectivos que 
se encontrem em mora, por mais de um ano, no pagamento das suas quotas e de outras dívidas 
para com a Inpulsar.
2. A suspensão será comunicada ao sócio remisso, fixando-lhe o prazo de seis meses para pagar 
o montante em dívida ou justificar a falta de pagamento, sob pena de perder a sua qualidade de 
sócio.

Artigo 10º
(Processo de Suspensão e/ou perda da qualidade de sócio por atraso no  

pagamento de quotas)
1. Semestralmente, antes da facturação das quotas, o serviço responsável identifica os sócios que 
tenham um ano ou mais de quotas em atraso e procede à alteração do seu estado para Suspenso.
2. Após o registo da suspensão é enviada uma carta a comunicar ao sócio a sua suspensão por 
mora no pagamento das quotas devidas e a informar que dispõe de um prazo de seis meses para 
pagar o montante em dívida ou justificar a falta de pagamento, sob pena de perda da qualidade 
de sócio.
3. Mensalmente, o serviço responsável identifica os sócios que liquidaram, parcial ou totalmente, 
os valores em dívida e retira do estado de Suspenso todos os que se encontrem com as quotas em 
dia ou com menos de um ano de quotas em atraso, transitando o seu estado para Normal.
4. Semestralmente, são identificados os sócios que se encontram suspensos por mora no  
pagamento das quotas e não apresentaram justificação para o facto e os sócios que não tendo  
liquidado os valores em mora, apresentaram justificação.
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5. O serviço responsável organiza e apresenta ambas as listas, em mapa próprio, à Direcção, para 
aprovação da perda da qualidade de sócio e apreciação das justificações.
6. Após a apreciação e decisão da Direcção é remetida uma carta ao sócio a informar da perda de 
qualidade de sócio da InPulsar, transitando o sócio do estado Suspenso para Extinto.
7. Após a apreciação e decisão da Direcção e nos casos em que exista justificação apresentada, 
serão tomadas as diligências necessárias para operacionalizar a decisão da Direcção.

Artigo 11º
(Suspensão temporária a pedido de sócio)

1. O processo de suspensão temporária é desencadeado pelo pedido de suspensão, submetido 
por escrito pelo sócio, transitando o sócio para o estado de Suspenso, por motivo de suspensão 
temporária.
2. O serviço responsável envia uma carta a informar que, apesar de se encontrar em situação 
de suspensão temporária, o processo se encontra ainda a aguardar aprovação da Direcção e que 
não serão cobradas quaisquer quotas até confirmação da suspensão. Esta carta deverá também  
informar que, após a aprovação da suspensão pela Direcção, a suspensão se reportará à data do 
pedido de suspensão (data de registo no sistema) e que na eventualidade da não aprovação da 
suspensão temporária, serão cobradas todas as quotas devidas no período.
3. O serviço responsável organiza e apresenta, em mapa próprio, à Direcção, os pedidos de  
suspensão temporária recebidos, para aprovação.
4. Após aprovação formal pela Direcção, será enviada uma carta a comunicar a aprovação da 
suspensão temporária e a informar que a sua duração máxima é de um ano, durante o qual o sócio 
suspenso não beneficia dos direitos, regalias e benefícios específicos dos sócios. Deverá também 
informar que, em qualquer altura durante o período de suspensão, o sócio pode solicitar por  
escrito o retorno à situação Normal e que findo o prazo estabelecido o retorno à situação Normal 
é automático.

Artigo 12º
(Processo de saída por falência / insolvência)

1. No caso de um processo de falência / insolvência de um sócio, o serviço responsável procede de 
imediato ao registo do sócio no estado Extinto, identificando a fonte e o documento comprovativo.
2. O serviço responsável organiza e apresenta, em mapa próprio, à Direcção as saídas registadas, 
para conhecimento.

Artigo 13º
(Processo de saída por cessação de actividade, dissolução ou liquidação)

1. No caso de cessação de actividade, dissolução ou liquidação de um sócio, o mesmo deve ser 
registado como Extinto.
2. O serviço responsável organiza e apresenta, em mapa próprio, à Direcção as saídas registadas, 
para conhecimento.
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Tabela de Quotas

Artigo 14º
(Disposições estatutárias)

1. As quotas constituem receitas da InPulsar.
2. Constitui um dever dos sócios fundadores, efectivos e auxiliares pagar atempadamente as suas 
quotas para a InPulsar.
3. É competência da Assembleia Geral fixar as contribuições financeiras dos sócios, sem prejuízo 
da competência da Direcção em matéria de quotas.
4. É competência da Direcção fixar as quotas a pagar pelos sócios.

Artigo 15º
(Pagamento da quota)

1. As quotas são liquidadas semestralmente ou anualmente. Será enviado aos sócios previamente 
um documento de débito referente a cada pagamento a efectuar à InPulsar.

Artigo 16º
(Valor da quota)

1. O valor das quotas é semestral ou anual.
2. O valor da quota atribuída, no momento da adesão como sócio, deve ser actualizado  
anualmente.
3. A tabela de quotas, em anexo a este regulamento, é aprovada anualmente pela Direcção da 
InPulsar.

SECÇÃO II
Dos direitos e deveres dos Sócios

(artigo 7º e 8º dos Estatutos)

Artigo 17º
(Direitos dos Sócios)

1. Os sócios gozam dos seguintes direitos:
a) De usufruir, nas condições regulamentares estabelecidas, das regalias concedidas pela  
Inpulsar;
b) De participar nas reuniões da Assembleia-Geral, discutindo e votando todos os assuntos que 
aí forem tratados, com excepção nas matérias em que haja conflito de interesses entre a InPulsar 
e o próprio, seu cônjuge, ascendentes ou descendentes, ficando-lhe, neste caso, vedado o direito 
de voto;
c) Cada sócio fundador terá direito a três votos (voto qualificado) em todas as votações em  
Assembleia-Geral;
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d) Os sócios efectivos e fundadores, de eleger e, se pessoa singular, ser eleito para os cargos  
sociais;
e) De examinar os livros, relatórios e contas e demais documentos, nos quinze dias anteriores à 
reunião da Assembleia-Geral, ou desde que o requeiram por escrito à Direcção, com antecedência 
mínima de oito dias e, esta verifique existir um interesse pessoal directo e legítimo do associado, 
bem como a garantia de reserva e sigilo sobre os elementos consultados;
f) De reclamar perante a Direcção de todos os actos que considerem contrários à Lei, Estatutos e 
Regulamentos, com recurso para Assembleia-Geral;
g) De recorrer para Tribunal competente das resoluções da Assembleia-Geral, contrárias à Lei e 
aos Estatutos;
e) De requerer por escrito, certidão ou qualquer acta;
g) De propor a admissão de novos sócios e impugnar propostas de admissão de sócios, nos termos 
previstos no regulamento interno da Associação;
h) De receber os Estatutos, o Regulamento Geral Interno da Associação e o Cartão de Sócio no 
acto da admissão;
i) De pedir a exoneração ou suspensão da qualidade de sócio, o que deve ser feito, por escrito, à 
Direcção;
j) A requerer a convocação de Assembleias-Gerais extraordinárias, nos termos estabelecidos  
nestes estatutos;
l) Demais direitos consignados nestes estatutos e no regulamento geral interno.
2. Os sócios só podem exercer os direitos referidos no número anterior se tiverem em dia o  
pagamento das suas quotas e não estiverem suspensos.
3. Os sócios que tenham sido admitidos há menos de seis meses gozam de todos os direitos  
referidos no número um, com excepção dos das alíneas b), c) e d)
4. Aos sócios menores são vedados, até atingirem a maioridade, os direitos referidos nas alíneas 
b), c), g), h) e l) do número um deste artigo.
5. Os filhos menores de 14 anos dos sócios, poderão beneficiar das regalias previstas na alínea a) 
do número um deste artigo, com exclusão de quaisquer outras.
6. Os sócios que sejam pessoas colectivas deverão exercer os seus direitos através de delegado 
devidamente credenciado.

Artigo 18º
(Deveres dos Sócios)

1. São deveres de sócio:
a) Honrar a InPulsar em todas as circunstâncias e contribuir quanto possível para o seu prestígio;
b) Observar e fazer cumprir as disposições estatutárias e regulamentares;
c) Acatar as deliberações dos Corpos Sociais legitimamente tomadas, respeitando-as, bem como 
as indicações dos funcionários da Inpulsar quando no exercício das suas funções;
d) Exercer com dedicação, zelo e eficiência os cargos para que forem eleitos ou nomeados,  
salvo pedido de escusa por doença ou por outro motivo atendível, apresentado ao Presidente da  
Assembleia e por este considerado justificado;
e) Não cessar a actividade nos cargos sociais sem prévia participação fundamentada e por escrito 
ao Presidente da Mesa da Assembleia-Geral;
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f) Zelar pelos interesses da InPulsar, comunicando à Direcção qualquer irregularidade de que 
tenha conhecimento;
g) Pagar a quota fixada;
h) Comparecer às Assembleias-gerais e em especial, àquelas cuja convocação tenham requerido;
i) Comunicar por escrito à Direcção o local de cobrança das quotas, mantendo actualizados os 
seus elementos de identificação;
j) Defender por todos os meios ao seu alcance o património e o bom-nome da InPulsar;
k) Apresentar à Direcção sugestões de interesse colectivo para melhor realização dos fins da 
InPulsar;
l) Manter impecável comportamento moral e disciplinar dentro das instalações da InPulsar  
conduzindo-se por forma a não deslustrar a sua qualidade de sócio.

SECÇÃO III
Sanções e Readmissões

(artigo 9º , 10º, 11º e 12º dos Estatutos)

Artigo 19º
(Sanções)

1. Os sócios que infringirem os Estatutos ou regulamentos, não acatarem as decisões dos Órgãos 
Sociais, ofenderem, na sede, algum dos seus membros ou qualquer sócio, proferirem expressões 
ou praticarem actos impróprios de pessoas de boa educação e ainda os que não pagarem as suas 
quotas, ficam sujeitos, consoante a natureza e gravidade da infracção, às seguintes sanções:
a) Advertência verbal;
b) Advertência por escrito;
c) Suspensão até doze meses;
d) Expulsão.
2. As sanções previstas nas alíneas a) e b) do número anterior são da competência da Direcção, as 
previstas nas alíneas c) e d) são da competência da Assembleia-Geral, sendo necessário, nestas 
últimas, a prévia instauração de processo disciplinar.

Exclusãode Sócio 

Artigo 20º
(Disposições estatutárias)

1. Haverá lugar à exclusão dos sócios que:
a) Promovam deliberadamente o descrédito da Inpulsar;
b) Violem, por forma grave ou reiterada, as regras legais respeitantes à vida da Inpulsar, as  
disposições estatutárias ou as deliberações da Assembleia Geral ou do Conselho Fiscal;
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c) Se recusem, sendo sócios efectivos, a desempenhar os cargos sociais para que hajam sido  
eleitos, salvo caso de comprovada impossibilidade.
2. A exclusão de sócios efectivos, nos termos do número anterior, cabe à Direcção e será sempre 
precedida da audiência do sócio visado, a quem será concedido prazo suficiente para apresentar 
por escrito a sua defesa.

Artigo 21º
(Processo de exclusão)

1. O processo de exclusão inicia-se com uma decisão da Direcção fundamentada no conhecimento 
de factos que justificam esta tomada de posição.
2. Após a decisão referida no número anterior, o sócio será convocado para uma audiência,  
agendada com o tempo suficiente, para apresentar a sua defesa.
3. Após a apreciação e decisão da Direcção serão tomadas as diligências necessárias para  
operacionalizar essa decisão. No caso de ser confirmada a sua exclusão, o sócio transita para o 
estado de Extinto.
4. Ao sócio será comunicado, por escrito, a decisão da Direcção.

Disposições Finais

Artigo 22º
São aplicáveis à admissão, saída e exclusão de sócios todos os preceitos dos Estatutos  
interpretados de acordo com as especiais finalidades daqueles.

Artigo 23º
Quaisquer actos omissos no presente Regulamento serão resolvidos de acordo com os princípios 
constantes dos Estatutos.

Aprovado em reunião de Assembleia Geral no dia 18 de Maio de 2012.
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DOS ÓRGÃOS DA ASSOCIAÇÃO 

· CAPÍTULO III · 
dos corpos Gerentes dos Estatutos 

TÍTULO I
A Assembleia Geral

A Mesa da Assembleia-Geral é constituída por: 

a) Um Presidente, a quem compete convocar a Assembleia, presidir à mesma e dirigir os  
trabalhos, assim como exercer todos os poderes que lhe são conferidos por Lei, Estatutos e  
Regulamento Interno, nomeadamente os relativos ao processo eleitoral.
b) Dois secretários, a quem compete redigir as atas, organizar o as presenças e coadjuvar o  
Presidente em tudo o que lhes for solicitado. Por indicação do Presidente, um deles poderá  
substitui-lo na sua ausência. 

TÍTULO II
A Direção

1. A Direcção é constituída por cinco membros, e terá os seguintes cargos: Presidente,  
Vice-presidente, Tesoureiro, Secretário e um Vogal.

2. Aos membros da Direção compete para além dos poderes que lhe são atribuídos pelos Estatutos: 
2.1. Presidente:
a) Outorgar juntamente com o Vice-presidente/ Tesoureiro em nome da Direção em todos os  
contratos formais em que a InPulsar – Associação para o Desenvolvimento Comunitário seja parte 
interessada.
b) Representar a associação juntamente com o Vice-presidente.
c) Proceder juntamente com o Tesoureiro à abertura de contas bancárias e sua movimentação.
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2.2. Vice-presidente:
a) Outorgar juntamente com o Presidente/ Tesoureiro em nome da Direção em todos os  
contratos formais em que a InPulsar – Associação para o Desenvolvimento Comunitário seja parte  
interessada.
b) Representar a associação juntamente com o Presidente.
c) Exercer os demais poderes que lhe forem conferidos pela Direção.

2.3. Tesoureiro:
a) Manter à sua guarda e responsabilidade de todos os meios financeiros da INPULSAR – Asso-
ciação para o Desenvolvimento Comunitário devendo depositar em instituição bancária todas as 
importâncias recebidas.
b) Manter organizada e actualizada a escrituração contabilística da INPULSAR – Associação para 
o Desenvolvimento Comunitário recorrendo se necessário à colaboração de técnico especializado.
c) Assinar com o Presidente todos os cheques bancários, títulos que expressem obrigações de 
pagamento e contratos formais. 
d) Depositar em instituição bancária todas as receitas da Associação e manter atualizada a infor-
mação do saldo das respectivas contas. 
e) Exercer os demais poderes que lhe forem conferidos pela Direção. 

2.4. Secretário:
a) Organizar o expediente geral da Secretaria.
b) Enviar as convocatórias de todas as reuniões.
c) Redigir as atas da Direção e manter actualizado o respectivo livro. 
d) Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos pela Direcção. 

2.5. Vogal: 
a) Exercer todos os poderes que lhe forem conferidos pelo Presidente. 

3. Incumbe à Direção promover, até 30 de Junho de cada ano, a revisão do plano de atividades e 
orçamento já aprovados para o ano civil em curso, facultando a perspetiva do fecho do ano.

Despesas, Compras e Investimentos

1. Para além do disposto no artigo anterior e nas demais previsões estatutárias são, ainda, da  
competência exclusiva da Direção a aprovação de qualquer despesa, investimento ou compra a 
efetuar em nome da Associação, e no seu âmbito de exercício.

2. Todas as compras, despesas ou investimentos a efetuar por qualquer membro dos órgãos da 
Associação, ou por qualquer Associado, carecem de prévia aprovação da Direcção, nos termos 
seguinte:
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2.1. Para montantes inferiores ou iguais a 2.500,00€ a Direção decidirá quem, como e em que 
condições poderá realizar a despesa aprovada, o que fará obrigatoriamente após a análise de pelo 
menos 3 propostas previamente apresentadas e aprovadas em reunião de Direcção.
2.2. Para montantes superiores a 2.500,00€ o procedimento será igual ao referido no  
número anterior sendo que, depois de aprovadas pela Direcção, a despesa em questão terá que,  
obrigatoriamente, ser aprovada por maioria de 2/3 dos membros da Direção.
2.3. Nas decisões relativas à aprovação de compras, despesas e/ou investimentos, a Direcção 
obriga-se a privilegiar a proposta que ofereça a melhor relação qualidade/preço, bem como as 
mais vantajosas condições de garantia e de pagamento, tomando todas as decisões com clareza e 
na defesa dos interesses coletivos da instituição.  
2.4. Não obstante o disposto nos números anteriores a Direção obriga-se a providenciar, para 
os demais órgãos da Instituição, pela satisfação de todas as necessidades legais, financeiras e  
administrativas prementes ao desempenho capaz das funções de cada órgão. 
2.5. Todas as despesas efetuadas nos termos do número anterior de valor superior a 250,00€, 
devem obter prévia aprovação do Presidente ou Vice-Presidente e de outro membro da Direção. 
2.6. Para que a aprovação da despesa, compra ou investimento a efetuar seja válida é necessária a 
assinatura de dois dos membros da Direção uma das quais será obrigatoriamente a do Presidente, 
ou em alternativa, a do Vice-Presidente.

3. Quaisquer exceções às regras previstas neste artigo só serão válidas se aprovadas pela maioria 
dos membros da Direção, com o voto favorável do seu Presidente ou Vice-Presidente e com a 
maioria de 2/3 dos votos dos membros da Direção.

Reuniões

As reuniões da Direção realizar-se-ão mensalmente e serão convocadas por email ou outro meio 
expedito de comunicação, de cópia da convocatória e ordem de trabalhos.  

Atas das reuniões

1. Das reuniões da Direção serão lavradas atas cuja respectiva minuta circulará, entre os respec-
tivos membros da Direção presentes na reunião, para aprovação da sua redação. 

2. Na eventualidade de, nos cinco dias úteis seguintes à data da realização da respectiva reunião, 
não serem sugeridas alterações à proposta de ata apresentada considera-se tacitamente aprovado 
o seu teor.   
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TÍTULO II
O Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é constituído por: 
1. Presidente, a quem compete: 
a) Presidir ao Conselho e dirigir os seus trabalhos.
b) Convocar as reuniões. 

2. Relator, a quem compete:
a) Redigir todos os pareceres deste órgão da Associação.
b) Examinar, se necessário com a colaboração de peritos, a escrituração contabilística da Direção.

3. Vogal, a quem compete:
a) Organizar e manter atualizado o expediente do Conselho Fiscal.

Documentação 

1. O Conselho Fiscal será responsável pela supervisão anual de toda a documentação e escritu-
ração contabilística da Direção, cabendo-lhe verificar pela boa execução do plano e orçamento.
Para a prossecução do objetivo fixado, e designadamente da verificação anual da contabilidade 
da Associação, deve-lhe ser remetida, até quinze dias úteis antes do final do ano económico, pela 
Direção e restantes órgãos, toda documentação necessária.

2. A documentação ficará arquivada na sede da Associação, em local e condições próprias de-
finidas pelo Conselho Fiscal, em circular interna da qual será dado conhecimento aos restantes 
órgãos da Associação.

3.Toda a documentação contabilística que reflita um custo ou proveito para a Associação só po-
derá ser aceite e contabilizada quando se encontrar devidamente suportada, isto é, documento 
legalmente emitido em nome da Associação, com o seu número fiscal e sede. 

Aprovado em reunião de Assembleia Geral no dia 18 de Maio de 2012.






