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INVESTIGAÇÃO INOVAÇÃO IN TERNACION ALI ZAÇÃO

ESTATUTOS
Capitulo I
Constituição, denominação, sede, âmbito social e fins
Artigo 1.0
Designação
A Ra ríss imas - Assoc iação Nac ional de Defic iênc ias Menta is e Raras, adiante des ignada por
Raríss imas ou Assoc iação, é uma Instituição Particular de Sol idariedade Soc ial e de âm bito
nac ional.

Artigo 2.°
Missão e Objectivos
I - A Raríssimas tem por mi ssão apoiar doentes, família s, amigos de sempre e de agora que
convivem de peito com as Doenças Raras, prossegu indo os seguintes objectivos:
a)

Promover a divu lgação, informação e sensibi lização públ ica sobre as Doenças Raras, a
nível nacional e internacional nomeadamente em países em vias de desenvolvimento
(PED)

b)

Promover a gestão integrada do doente com Doença Rara;

c)

Promover uma d iferenc iação pos itiva no diagnóstico, referenciação, tratamento e
acompanhamento dos doentes com Doenças Raras;

d)

Promover O conhecimento e a aqui sição de competências na área das Doenças Raras.

e)

Promover, desenvolver e participar em programas e projetos de cariz social nos países em
vias de desenvo lvimento (PED)

j)

Promover, desenvolver e participar em projectos de investigação translacional e básica,
no âm bito das Doenças Raras.
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2 - A Raríss imas tem como objectivos complementares a prestação de apoio domiciliário ao
pOliador de Doença Rara e famíl ia, e estabelecer parcerias nacionais e internacionais
Artigo 3."
Sede
- A Raríssimas tem a sua sede em Lisboa, na Rua das Açucenas, lote 1, loja dire ita, 1300-003
Lisboa, fregues ia de Ajuda.
2 - Para reali zação da missão e objectivos da Raríssimas, a Direcção poderá deliberar a
parti cipação em associações e pessoas colectivas, nacionais ou estrangeiras, cuja mi ssão e
obj ect ivos sejam idênticos ou s imilares às constantes do art O 2°, constituir delegações locais e
designar um director delegado incumbido da gestão corrente das mesmas. A organização e
fu ncionamento de cada uma das di versas de legações locais da Raríss imas reger-se-ão por
regu lamento intel'l1o próprio, aprovado pela Direcção.
Artigo 4."
Actividade e Áreas de Intervenção
Para a prossecução da sua mi ssão e objectivos, a Raríssimas propõe-se actuar nas seguintes
áreas de intervenção:
I - Constituir uma base de dados interactiva, permitindo o acesso via Internet, on-line, ao
público em geral , com áreas específicas de aco nselhamento técnico e médico reservado, em
exc lus ivo, aos se us associados.

2 - Partic ipar em pessoas co lectivas, nacionais ou estrangeiros e constituir as delegações
conforme prev isto no n.o 2 do artigo 3.°.
3 - Divulgar ao públi co em geral e a grupos alvo em particular, informação sobre doenças raras
e defic iência mental e especificamente sobre prevenção, diagnóstico, pré e pós-natal, cuidados
de saúde, metodo logias e técnicas de educação, inserção soc ial e profiss ional e aspectos
jurídicos;
4 - Promover proj etos e publ icar trabalhos de investigação, reuniões, seminários e congressos,
contribuindo para uma mai or consciencialização das famílias, dos profissionais e da sociedade
em gera l;
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5 - Promover o diagnóstico de necess idades nas áreas da Educação, Saúde, Formação
Profi ss ional e Emprego e de Ocupação de Tempos Livres, contri bui ndo para a promoção dos
d ireitos das pessoas portadoras de doenças raras e deficiência menta l e sua plena inserção soc ia l;
6 - Cooperar com entidades ofi ciais e particulares, nacionais e internacionais, vocacionadas
e/ou que pross igam actividades no âmbito da reab ilitação e da inserção socia l, visando a
constit uição de parcerias fac ilitado ras de uma inte rvenção integrada mais adequada;
7 - In centivar o estudo das causas das doenças raras, estabe lecendo protocolos com instituições
nas áreas da investigação, da formação e da reab ilitação;
8 - Promover o aperfeiçoamento e a espec ia lização de famílias e profi ss iona is na área das
doenças ra ras e defi ciência menta l contempl ando sínd romas ra ros, através de consultas de
aco nse lhamento e outras iniciati vas que vi sem este obj ectivo;
9 - Palt ic ipar em re uniões e outras formas de colaboração com serviços ofi c iais, regionais ou
loca is, e autarq uias, com vista à coordenação de acções, em rede e integradas, que visem o apoio
a pessoa portadora de doença rara e defi ciência menta l e suas fam íl ias, em diversos sectores
como saúde, educação, form ação profiss ional e emprego, segura nça social, desporto, cultura e
lazer;

10 - Partic ipar em re un iões de traba lho com o obj ectivo de implementar o Plano Nacional para
as Doenças Raras em estreita colaboração com a Direcção Geral de Saúde e o M ini stério da
Saúde, bem como com todas as entidades ofi ciais que integram ou venham a integrar o Grupo
de Trabalho;
I I - Para a prossecução das acções a desenvolver no âmbito dos números 9 e 10 anteriores,
deverá a Raríssimas articu lar com os M inistérios da sua tutela, nomeadamente Mini stério do
Trabal ho e da Segurança Social e Ministéri o da Saúde, e com o In stituto Nacional de
Reab ilitação, tendo como obj ectivo a emissão de pareceres com vista à criação ou a lteração de
legislação que vise a plena cidadania das pessoas portadoras de doenças raras e deficiência
mental e suas fam íl ias;
12 - Promover a sensibilização e a preparação de voluntári os interessados em desenvo lver
actividadesj unto das pessoas portadoras de doenças raras e deficiência mental e suas famílias;
13 - Implementa r, admini strar e geri r lares e/ou residências:
a)

Para apoio a jovens e/ou adultos com doenças raras e defi ciênc ia menta l;

b)

De acolhi mento tempo rário, res pondendo a situações pontuais e específicas.

Raríssimas· Sede
Ruo das Açucenas. lote 1. loja dto.

1300 - 003 Ajuda - Lisboa
Tlf:.2177861oo I Fax:. 217786099
................rarissimos.pt I info@rarissimos.pl

Raríssimas - Delegação Norte
Procelo Arquiteclo M6rio Bonito. 75/77
4475 - 358 Milheir6s Moia
Tell: 229 608 463 I Tlm: 961 325628
porto@rorissimas.pl

Inslllulçõo ,ortlc:uk!r d, $.olldor!ltdad. SocloI'lconheddo como 'el1O(1 CoIecllvQ d, Ulllldod, 'úb/lc:o
O'gonl.açl!o Nõo Governamenta l poro o De,envolYimenlo (O NGO)

-

3-

Raríssimas - Delegação dos Açores
Rua Dr. Tibério Ávila 8rosil, N.oa
9940-355 SOo Roque do Pico
Tlf:./Fax: 292 642 7111 Tlm:. 961 325631
pico@rorisslmos.pt

14 - Implementar, administrar e gerir "Centros de Actividades Ocupacionais" (CAO) dirigidos
a pessoas com doenças raras e defic iênc ia mental ;
15 - Implementar e dinamizar serviços de apoio dom ici liário;
16 - Implementa r e desenvo lver projectos comunitários:
a)

De transição para a vida activa;

b)

De ocupação de tempos livres;

c)

De animação socioculturaI.

17 - Implementar e desenvo lver serviços de cuidados continuados.
18 - Im plementar e desenvolver serviços de natureza clinica, de suporte a respostas sociais
promovidas.

19 - Imp lementar e gerir serviços para a concepção, organização e desenvolvimento de acções
de educação e formação interna e externa.
20 - Promover todas as actividades que contribuam para a exp loração do patrimón io de que é
titular.
2 1 - Explorar atividades agrícolas com produção vegeta l e anima l no âmbito de projetos de
economia soc ial.

Artigo 5."
Filiação e Cooperação com Instituições Congéneres
A Raríssimas pode, por deliberação da Direcção, e sob proposta do Pres idente da Direcção,
filiar-se ou estabe lecer aco rdos de cooperação com instituições nacionais ou estrangeiras, que
prossigam fim análogo.
Capitulo

n

Associados
Artigo 6."
Elegibilidade
Os Associados poderão ser pessoas singulares, maiores de dezoito anos, e pessoas colectivas.
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Artigo 7.'
Categoria
Haverá três categorias de associados:
I - Fundadores
2 - Efectivos
3 - Honorários.
Artigo 8."
Definição de Categoria de Associados
I - São associados fundadores as pessoas singulares e colectivas que se organizaram em
assembleia para a fundação da Raríssimas.
2 - São associados efectivos as pessoas que se proponham colaborar na rea lização da mi ssão e
objectivos da Raríss imas.
3 - São assoc iados honorários aqueles que, através de serviços ou donativos, contribuem de
forma especia lmente relevante para a reali zação dos fins da Associação.
4 - Os associados honorários serão apresentados em Assembleia Geral, sob proposta da
Direcção.
5 - Todos os associados serão obrigados ao pagamento de uma quota anua l de va lor fixado em
Assemble ia Geral, com excepção dos associados honorários.
Artigo 9."
Admissão
I - A admissão dos assoc iados efectivos é da competência da Direcção.
2 - A qualidade de associado prova-se pela inscrição no livro respectivo, que esta Associação
obrigatoriamente possuirá.
Artigo 10."
Direitos dos Associados
I - São direitos dos associados:
a)

Participar nas reuniões da Assembleia Gera l;
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b)

Eleger, ser eleito e pal1ic ipar em todas as acções in seri das nos obj ectivos da Raríssimas e
para os quais tenham sido designados ou convidados;

c)

Requerer a convocação da Assemb leia Geral Extraordinári a, nos te rmos do n.o 4 do al1igo

29.°;
d)

Exam inar os livros, re latórios e contas e demais documentos, desde que o requeiram, por
escrito, com a antecedênc ia mínima de oito dias.
Artigo 11."
Condições para o exercício de direitos dos Associados

I - Os associados fu ndadores e efectivos só podem exercer os direitos referidos no aI1igo 10.° se
tiverem actualizado o pagamento das suas quotas.
2 - Não serão e legíveis para os corpos associativos os associados da Raríssi mas que, med iante
processo judic ial, tenham sido removidos dos cargos directivos de outra instituição particular de
solidariedade soc ial ou tenham sido declarados responsáveis por irregu laridades cometi das no
exercício dessas suas fu nções, bem como os que tenham sido admitidos como assoc iados há
menos de um ano.

Artigo 12."
Intransmissibilidade da qualidade de Associado
A quali dade de associado não é transmissíve l quer por acto entre vivos, quer por sucessão.
Artigo 13."
Deveres dos Associados
I - São deveres dos associados:
a)

Comparecer às re uniões da Assem bl eia Gera l;

b)

Contrib uir

financeiramente

para a Associação,

com

periodicidade e

montante

determinados para a respectiva categoria de Associado nos termos previstos nos presentes
Estatutos e nos regu lamentos internos;
c)

Exercer os cargos para que sejam eleitos com zelo, eficiência e dedicação, bem como
exercer o direito de voto, nos termos dos presentes Estatutos;

d)

Cumprir em geral, as disposições legais, estatutárias e regu lamentares aplicáveis;
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e)

Empenhar-se na defesa dos objectivos da Raríss imas e do seu bom nome;

2 - O di sposto no n.' I , a línea a), não se apl ica aos associados honorários.
Artigo 14.'
Incumprimento dos Deveres dos Associados
I - Da não observância dos deveres referidos nestes estatutos resultará a insta uração de um

processo de inquérito, da competência da Direcção.
2 - O Associado a quem for instaurado um processo de inquérito será notificado, podendo, no
prazo de quinze dias, apresentar a sua defesa escrita, indicar testemunhas ou dados que
considere relevante.
3 - Da sanção ap li cada, o assoc iado terá a possibi lidade de recurso para a Assembleia Geral.
Artigo 15.'
Tipo de Sanções por incumprimento dos deveres de Associado
I - As sanções a que os associados estão sujeitos são:
a)

Advertência;

b)

Repreensão regi stada;

c)

Suspensão até um ano;

d)

Demi ssão;

2 - As sanções previstas nas alíneas a) e b) do n' I são da competência da Direcção.
3 - A suspensão até um ano e a demissão (alíneas c) e d)), são da competência da Assembleia
Geral, sob proposta da Direcção.
4 - A sanção a aplicar dependerá da gravidade dos factos e suas consequências e da intenção e
c ircun stâncias da sua prática.
Artigo 16.'
Motivos de Perda ou Suspensão da Qualidade de Associado
1- Perdem a qualidade de Associado:
a)

os Associados que so licitem a respectiva exoneração ou se houver dissolução ou termo da
personalidade jurídica do Associado;
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b)

os Associados que não cumpram os deveres de contribuição financeira para a Associação,
incluindo, entre outros, o não pagamento de quotas pelo período de um ano, depois de
devidamente notificados para esse efeito pe la Associação, ou;

c)

os Associados cuja conduta, na opinião discricionária da Direcção, seja considerada
contrária aos fins da Associação ou susceptível de prejudicar o prestígio e bom
dese mpenho da Associação, ass im como aque les que, por actos do losos, tenham
prejudicado materialmente a Associação.

2- No caso de se verificar a situação referida na alínea (b) do presente artigo, a Direcção deverá
notificar o Associado em causa para cumprir a obrigação que não cumpriu .
3- Na falta de cumprim ento o u cumprimento defeituoso da obrigação devida ou de resposta à
notificação referida no número anterior, a Direcção poderá suspender imediatamente os di re itos
em causa.

4- A suspensão referida na alínea não desobriga do pagamento da quota.
5- A de liberação de demissão não confere ao Associado direito a qualquer indemni zação ou
compensação.

Artigo 17.'
Intangibilidade da Quota Liquidada

o assoc iado que, por qualquer forma, deixar de peltencer à Raríss imas, não tem direito a reaver
as quotizações efectuadas, sem prejuízo da sua responsabilidade por todas as prestações
relativas ao período de tempo em que fo i membro da lnstituição.

Capítu lo 111
Órgãos Associativos e o seu funcionamento
Secção I
Disposições Gerais
Artigo 18.'
Órgãos Associativos
- Os órgãos associativos da Raríssimas são:
a)

a Assembleia Geral;
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b)

a Direcção;

c)

o Conselho Fi scal.

d)

o Conselho Consu lti vo.

2 - Para além dos órgãos acima referidos, poderão ainda ser constituídos órgãos de natureza
consulti va nos termos do al1igo 38.°.

Artigo 19.°
Condições e Duração do Mandato
I - A duração do mandato dos corpos associativos é de quatro anos, devendo proceder-se a sua
ele ição no mês de Dezembro do último ano de cada quadriénio.
2 - O mandato inicia-se com a tomada de posse perante o presidente da Mesa da Assemb leia
Geral ou seu substituto, o que deverá ter lugar na primeira quinzena de janeiro do ano civi l
subsequente ao da eleição dos corpos associativos.
3 - Quando a e leição dos corpos associativos se rea li zar, extraord inariamente, no último ano de
cada quadriénio, fora do mês de dezembro, a posse dos corpos associativos eleitos deve ocorrer
no prazo de trinta dias - caso em qu e o ano civi l correspondente ao início do mandato se
considera como completo -, salvo se os associados de liberarem que a e leição se deve reportar a
um de janeiro do ano c ivil subsequente, devendo em conformidade a posse ser conferida até ao
final desse mês.
4 - Quando as e leições não se realizarem atempadamente, considera-se prorrogado o mandato
em curso até a posse dos novos corpos associativos.
5 - Não é permitido aos membros dos corpos associativos o desempenho si multâneo de ma is de
um cargo nos órgãos soc iai s da Raríss imas.
6 - O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é, em princípio, gratuito, podendo
justificar, em qualquer caso, o pagamento de despesas dele derivadas.
7 - Em situações em que a gestão social, fin ancei ra ou as activ idades da instituição ex ij am dos
titu lares de um tal cargo uma presença prolongada ou exclu siva na Associação ou ao serviço
desta e não tenham outro meio viável de subs istência alternativa, o exercício de qualquer cargo
nos corpos gerentes pode ser remunerado.
8 - A remuneração a atribuir nos casos do número anterior será fixada pela Assembleia Geral,
sob proposta da Direcção.
Raríssimas . Sede
Rua dos Açucenas. Lote I , loja dta.

1300 - 003 Ajuda - Lisboa
TI1:.217786100 I Fax:. 217786099
www.rorissimos.ptJinfo@rorissimos.pl

Raríssimas - Delegação Norte
Procela Arquilecto M6rio Bonito, 75/77
4475 - 358 Mllheirós Maio
Tell: 229 608 463 I TIm: 961 325 628
porfo@rarissimos.pl

InlHtulçc50 Partic ular d. Solldorledade Socia l rec:o nheelda camo ',ssoo COlec:llvo d e UIIUdod. PubUe o
o.gonll oç c5o Hc)o Goytmomenlol poro o Desenvolvimento (ONG O)

-

9-

Raríssimas - Delegação dos Açores
Rua Dr. TIbério Ávila Brasil. N."8
9940-355 SOo Roque do Pico
nf:./Fax; 292 642 7111 Tlm:. 961 325631
pico@rorissimos.pl

Artigo 20.°
E leições Parciais
I - Em caso de vacatura da maioria dos membros de cada órgão associativo, depois de
esgotados os respectivos suplentes, deve rão rea lizar-se eleições parciai s para o preenchimento
das vagas verifi cadas, no prazo máximo de um mês, e a posse deverá ter lugar nos trinta dias
seguintes à eleição.
2 - O termo do mandato dos membros eleitos nas cond ições do número anterior coincidirá com
O

dos inicialmente eleitos.
Artigo 21.°
C onvocações dos Co r pos Associa tivos e Deliberações
- Os corpos assoc iativos são convocados pe los respectivos preside ntes e só podem del iberar

com a presença da ma ioria dos seus titulares, salvo o disposto no artigo 30 .°.
2 - As de liberações são tomadas por maiori a dos votos dos titulares presentes, tendo o
Pres idente, além do seu voto, direito a voto de dese mpate.
3 - As votações respeitantes às e leições dos corpos associativos ou a assuntos de incidência
pessoa l dos seus membros, serão fe itas obrigatori amente por escrutíni o secreto.
4 - Qua isquer forma li dades de convocação e a forma de funcionamento dos órgãos associativos
da Associação deverão obedecer à legislação ap licáve l, sem prejuízo do disposto nos presentes
estatutos.
Artigo 22.°
Rep resentação d os Associados
- Os associados podem faze r-se representar por outros associados nas reuniões da Assembleia
Gera l em caso de comprovada im possib ili dade de comparência à reu nião, med iante carta
registada dirigida ao Presidente da Mesa, com a ass inatura reconhecida sendo que cada
associado não pode representar mais de um assoc iado.
2 - É adm itido o voto por correspondênc ia sob condição de o seu sentido ser expressamente
indicado em re lação ao ponto ou pontos da ordem de trabal hos e a assinatura do associado se
encontrar conforme a que consta do Bilhete de Identidade ou de documento eq ui parado.
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Artigo 23."
Responsabilidade dos Corpos Associativos
- Os membros dos corpos associativos são responsáve is civil e criminalmente pelas faltas o u
irregularidades cometidas no exercício do mandato.
2 - Além dos motivos previstos na lei, os membros dos corpos associativos ficam li bertos de
responsabi Iidade se:

a)

Não tiverem tomado parte na respectiva resolução e a reprovarem com a declaração na
acta da sessão imediata em que se encontrem presentes.

b)

Tiverem votado contra essa resol ução e o fi zerem consignar na acta respectiva.
Artigo 24."
Impedimentos dos membros dos corpos associativos

1- Os membros dos corpos associati vos não podem contratar, d irecta ou indirectamente, com a
Associação, salvo se do contrato resultar manifesto benefício para a Associação o u sa lvo casos
de contratos de trabalho no âmbito de remuneração permitida nos termos dos presentes
Estatutos.
2- Não podem ser ree le itos ou novamente designados os membros de corpos gerentes que,
mediante processo judicial, tenham sido declarados responsáveis por irregularidades cometidas
no exercício dessas fun ções ou remov idos dos cargos que desempenham.
3 - A incapac idade referida no artigo anterior verifica-se quanto á ree leição ou nova designação
para corpos gerentes da Associação.
4 - Os membros dos corpos assoc iativos não poderão votar em assuntos que directamente lhes
digam respeito ou nos qua is sejam interessados os respectivos conj ugues, ascendentes,
descendentes e equiparados.
5 - Sa lvo no que se refere a contratos de trabalho nos termos do n.o 2 do artigo 21.°, ou contratos
de que resulta manifesto beneficio para a Raríss imas ou que tenham recebido a prévia aprovação
da Assemble ia Gera l, os membros dos corpos associat ivos não podem contratar directa ou
indirectamente com a Raríssimas.
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Artigo 25."
Actas
Das reuniões dos corpos associativos serão sempre lavradas actas, que serão obrigatoriamente
ass inadas pelos membros presentes ou, quando respe item as reuni ões da Assemble ia Gera l,
pelos membros da respectiva mesa.
Secção 11
Da Assembleia Geral
Artigo 26.'
Composição da Assembleia Geral
1- A Assem ble ia Gera l é composta por todos os associados fundadores, pelos associados
adm itidos, há pe lo menos três meses, que tenham as suas quotas em dia e não se encontrem
suspensos, bem como pelos associados honorários .
2- Sem prejuízo das limitações decorrentes do número anteri or, nas reuniões da Assembleia
Geral que visem a e leição de membros dos órgãos soc iais, apenas poderão votar os associados
que

O

sejam há, pelo menos, um ano.
Artigo 27.'
Competências da Assemblcia Geral

A Assembleia Geral tem os mai s amplos poderes necessários o u convenientes para a
prossecução dos fins da Associação, competindo- lhe, nomeadamente:
a)

Definir as linhas gerais de act uação da Associação e aprovar os regulamentos internos;

b)

Aprovar a ad missão e atribuir o título de associado honorário a pessoa proposta pela
Direcção;

c)

Eleger e destituir, por votação secreta, os t itulares dos órgãos da Associação;

d)

Deliberar sobre a alteração dos estatutos, a cisão, fusão ou a extinção da Assoc iação;

e)

Deliberar sobre os recursos interpostos das decisões da Direcção;

f)

Apreciar e votar anualmente o orçamento e o plano de acção, bem como o relatório e
contas de gerência elaborados pela Direcção e os pareceres em itidos pelo Conselho
Fiscal;
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g)

Estabelecer o montante das quoti zações, mediante proposta da Direcção, e fun dos
assoc iativos;

Deli berar sobre a aqui sição, alienação ou oneração de bens imóveis e de outros bens

h)

patrimon iais de re ndi mento ou de va lor histórico ou artístico;
i)

Autori zar a Assoc iação a demandar os titulares dos órgãos sociais por factos praticados
no exercíc io das suas fun ções;

j)

De liberar a adesão a un iões, federações e/ou confederações;

k)

Deliberar sobre

I)

Fixar a remuneração dos titulares dos órgãos sociais, sob proposta da direcção e tendo em

O destino

dos bens da Assoc iação em caso de extinção

conta as di spos ições lega is ap licáveis, bem como a ce lebração de contratos de trabal ho
entre a Raríss imas e aq ueles, nos termos no n.o 9 do artigo 19. 0 ;
111)

Deli berar sobre a suspensão e a demissão

de Assoc iados, nos termos prev istos nos

presentes Estatutos;
n)

Dec idir sobre os protestos e reclamações respeitantes aos actos eleito rai s, sem prejuízo de
recurso nos termos lega is;

o)

Exercer as demais competências que lhe sejam cometidas por lei , pelos presentes
Estatutos ou pe los Regulamentos Internos da Assoc iação, assim como deliberar sobre
qua lq ue r assu nto não compreendi do nas atri buições de qua lquer outro órgão associati vo.

Artigo 28. 0
Designação de Conselho Técnico
- Medi ante proposta da Direcção, e deliberação favorável da Assembleia Geral , a Direcção
poderá proceder à des ignação de um conselho técnico de natureza consultiva, constituído por
pessoas de reconhecida competência técnico profi ssional designadas pela Direcção.
2 - O conselho técnico referi do no número anterior actuará em estreita colaboração com a
Assemble ia Gera l e a Direcção, nos termos que esta vier a defini r.

Artigo 29.'
Reuniões da Assembleia Geral
I - A Assem ble ia-Geral reu nirá em sessões ordinári as e extraordinárias.
2 - A Assem ble ia Geral reunirá ordinariamente nas seguintes datas:
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a)

No final de cada mandato, até ao final do ano civi l, para a eleição dos corpos soc iais,
relativamente aos mandatos a iniciar no ano civ il subsequente;

b)

Até 31 de Março de cada ano para a di scussão e votação do re latório e contas do exerc ício
do ano ante rior, bem como do parecer do Con selho Fiscal;

c)

Até 30 de Novembro de cada ano, para apreciação e votação do orçamento e programa de
acção para o ano segu inte.

3 - A convocação será feita pelo menos com quinze dias de antecedênc ia, pelo Presidente da
Mesa da Assemb leia ou, em caso de impedimento deste, por quem o substitua.
4 - A convocatóri a é fe ita nos termos previstos na lei de la constando obrigatoriamente o dia,
hora, loca l e ordem de traba lhos, podendo ser feita através de correio eletrón ico, em substituição
do av iso posta l, se a lei o autori zar.
5 - A Assemble ia Geral poderá ser convocada extraord inariamente, a pedido da Direcção ou do
Conse lho Fisca l ou a requerimento de, pelo menos, um quinto dos assoc iados no pleno gozo dos
seus direitos.
6 - A convocatória da Assemb leia Geral Extraordiná ri a deve ser efectuada no prazo de quinze
dias, após o pedido ou requerimento, devendo a reun ião rea lizar-se no prazo máx imo de tri nta
dias, a contar da data da recepção do pedido ou requerimento.
7 - Quando convocada a requerimento dos associados, só poderá reun ir se estiverem presentes
três quartos dos requerentes.
Artigo 30. 0
Deliberações da Assembleia Geral
I - A Assemb leia Gera l fu nc ionará com a presença da maioria dos assoc iados no pleno gozo
dos seus direitos ou, me ia hora depois, com qualquer número de presentes.
2 - Salvo no caso de ele ição de membros dos órgãos soc iais, as deliberações serão tomadas por
mai oria absoluta dos votos dos associados.
3 - A manifestação da vontade dos associados far- se-á por voto directo e, nos casos
expressamente previstos, secreto, podendo fazer-se representar, em caso de imposs ibilidade de
comparê nc ia à reunião, mediante carta diri gida ao Presidente da Mesa da Assemb le ia Geral, não
podendo cada associado assegurar mais do que uma representação.
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4 - Será adm itido o voto por correspondência, sob cond ição de o seu sentido ser expressamente
indicado em relação ao ponto ou pontos da ordem de trabalhos e a assinatura do associativo se
encontrar reconhecida nos termos da lei.
5 - É ex igida a maioria qual ificada de, pelo menos, dois terços dos votos dos associados
presentes na aprovação das matérias constantes das alíneas i), j) e o) do artigo 27.°, e de três
qual10s dos votos dos assoc iados nas deliberações sobre a lteração de estatutos.
6 - As del iberações sobre a disso lução da Raríssimas exige o voto de três quartos de todos os
associados.
Artigo 31.°
Mesa da Assembleia Geral
I - A Mesa de Assemb leia Geral é constituida por um Presidente, um V ice-Pres idente e um
Secretário, eleitos quadrialmente pe la pró pria Assembleia.
2 - Nas suas falta s e impedimentos, o Pres idente da Mesa será substituído pelo V ice-Presidente
da Mesa e este pe lo Secretário da Mesa.
3 - Havendo apenas a presença de um membro da Mesa, este des ignará, entre os presentes, um
associado para o secretari ar.
4 - Na ausência do V ice-Presidente ou do Secretário, compete à Mesa eleger os respectivos
substitutos de entre os assoc iados presentes, os qu ais cessam as suas funções no termo da
reunião.

5 - Compete ao Pres idente da Mesa da Assembleia Geral e na sua falta, os seus substitutos, em
espec ial:
a)

Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias;

b)

Dirigir os trabalhos;

c)

Apurar os resu ltados;

d)

In vestir os associados e leitos;

e)

Dar posse aos titulares dos órgãos sociais eleitos.

6 - Compete ao Secretário da Mesa da Assembleia Geral, em espec ial:
a)

Substituir

O

Presidente e/ou Vice-presidente nas suas ausências ou im ped imentos e com

eles co laborar;
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b)

Promover todo o expediente da Mesa;

c)

Lavrar as actas da Assembleia Gera l.

Secção UI
Da Direcção

Artigo 32."
Com posição
- A Direcção será composta por nove membros, do qua is um presidente, um vice pres idente,
um tesoureiro, um secretário e cinco voga is, ele itos por períodos de quatro anos os quais podem
ser reeleitos.
2 - O presidente da Direcção só pode ser eleito para três mandatos consecutivos.
3 - No caso da vacatura do ca rgo de Presidente, será o mesmo preenchido por outro membro da
direcção.
4 - Podem ser e leitos vogais supl entes, caso seja proposto e admitido em Assemblei a Gera l.

Artigo 33."
Competências da Direcção
- Compete à Di recção, nomeadamente:
a)

Executar a gestão corre nte da Associação com carácter de permanência;

b)

Ad mini strar a Assoc iação em conform idade com as deliberações da Assemb leia Gera l;

c)

Representar a Raríss imas em juízo e fora dele, na pessoa do seu Presidente ou de pessoa
del egada;

d)

Fazer cumprir os Estatutos, e laborar e fazer cumprir os regulamentos e normas internas;

e)

Aprovar a admi ssão de associados efectivos e propor a ad missão de associados
honorários;

f)

Elaborar anua lmente o Relatório de Contas da sua gerência e submetê-lo à aprec iação e
aprovação da Assembl eia Geral;

g)

Elabora r o Plano de Actividades e o orçamento para o ano financeiro seguinte e submetêlo à Assemb leia Geral;
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h)

ln staurar processos de inquérito e ap li ca r as sanções prev istas nos Estatutos;

i)

Assegurar a organi zação e fun c ionamento dos serviços, bem como a escrituração dos
livros, nos termos da lei ;

j)

Organizar o quad ro do pessoa l, contratar e gerir o pessoa l da Raríss imas;

k)

Alugar ou arrendar bens móveis e imóvei s para funcionamento dos serviços.

I)

Propor à Assemble ia Geral a fi xação ou alteração de quotas, j óias ou fu ndos assoc iati vos,
bem como os respectivos regu lamentos;

111)

Requerer a convocação da Assembleia Geral ;

11)

Participar em pessoas co lectivas, nacionai s ou estrangeiras e, sempre que se justifique, e
estabe lecer, delegações ou outras formas de representação da Associação em qua lquer
outro loca l do país, nos termos do nO2 do art igo 3°.

o)

Atribuir tarefas e constituir com issões e grupos de traba lho permanentes ou eventuais,
para os quais pode requerer a paltic ipação dos Associados;

p)

Co laborar com congéneres nac ionais e internacionais;

q)

De legar em profissiona is qualificados ao serviço da Associação, ou em mandatários,
alguns dos seus poderes, nos termos prev istos nos presentes estatutos ou aprovados em
Assemble ia Geral, bem como revogar os respectivos mandatos;

I)

Requerer a emi ssão de pareceres ao Conselho Fiscal e ao Conselho Consultivo.

2 - A Direcção pode encarregar especial mente algum ou alguns membros de se ocuparem de
certas matérias de administração, devendo a respectiva deliberação fi xar os limites da
delegação.
3 - Compete ao Presidente da Direcção, em especial:
a)

Representar a Associação dentro e fora do país, podendo delegar esta competênc ia com
aprovação da Direcção;

b)

Resolver os ass un tos que, pe la sua natureza ou urgência, não possam aguardar deci são
conjunta, devendo, todav ia, ser presentes para ratificação na reunião seguinte;

c)

Representar a Associação em juízo, podendo constituir advogado ou solicitado r, sempre
que necessário, nos termos da lei ap licável.
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Artigo 34.'
Vinculação da Associa çã o
A Associação obriga-se:
a)

Pe la ass inatura conj unta do Presidente da Di recção e de um me mbro da Direcção com o
cargo de Tesoureiro;

b)

Pela assinatura conjunta de três membros da Direcção;

c)

Pe la ass inatura de um membro da Direcção com poderes delegados, no âmbito da
respecti va delegação;

d)

Em matéri as de expediente, pe la assinatura de qua lquer membro da Direcção.

e)

Pe la assinatura de qualquer mandatári o, dentro dos limites do mandato conferido, para a
prática de determinados actos.

Secção IV
Conselho Fiscal
Artigo 35.'
Composição e Funcionamento
1- O Conse lho Fiscal é composto por três membros e leitos pela Assembleia Geral por um
período de quatro anos, um dos quais será designado Presidente e dois voga is.
2- O Conse lho Fiscal poderá ainda dispor de um vogal suplente.
3 - O Conse lho Fisca l reuni rá anua lmente e sempre que convocado pelo seu Presidente.

Artigo 36.'
Competência
Compete ao Conselho Fi sca l:
a)

Fi scalizar os actos da Direcção e verificar a sua conformidade com os presentes Estatutos;

b)

Verifi car, pelo menos uma vez por semestre, a regularidade da escrita da Associação;

c)

Ass istir as reuniões da Direcção, sempre que o entender ou a pedido desta.

d)

Ass istir e dar parecer sobre todos os assuntos que a Direcção submete à sua apreciação.
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e)

Assistir às reuniões da Direcção, sempre que o entender ou a pedido desta sem dire ito de
voto;

j)

Verificar o recebimento normal dos legados e dar parecer sobre o benefício do inventário
daqueles cuj as obrigações excedam o seu va lor e bem assim sobre o cumpri mento regular
dos encargos dos mesmos legados e das doações à Assoc iação.

g)

Requerer a convocação da Assembleia Gera l.
Secção V
Do Conselho Consultivo
Artigo 37."
Composição e Competência

o Consel ho Consultivo é um órgão de natureza consultiva que actuajunto da Direcção.
2 - O Conse lho Consultivo será composto por pessoas de reputada competência, com actuação
nos di versos sectores da sociedade, e que se identifiquem com a mi ssão e objectivos da
Raríssimas.
3 - O número de membros do Conse lho Consultivo, o respectivo Presidente bem como o
período pe lo qual os mesmos são designados, serão livremente determinados pela Direcção.
4 - Compete ao Conselh o Consu ltivo:
a)

Emitir parecer sobre actividades e projectos sempre que solicitado pela Direcção;

b)

Apresentar propostas e faze r recomendações sobre as actividades e promoções
efectuadas, promov idas ou, de algum modo, patrocinadas pela Raríssimas, de cariz
naciona l e internac ional.

5 - O Conselho Consultivo reúne:
a)

Ordinar iamente, duas vezes por ano, no primeiro dia útil subsequente ao início de cada
semestre civil ;

b)

Extraordinariamente, sempre que solicitado pela Direcção.
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Capítulo TV
Património Social
Artigo 38."
Patl'imónio Social

o património

social da Associação é constituído pelos bens que integram o seu act ivo e por

aqueles que vier adquirir, a título gratuito ou oneroso.

Artigo 39."
Recursos financeiros
São rece itas da Assoc iação:

a)

As quotas pagas pelos assoc iados,

b)

Os subsídios concedidos por ent idades públ icas ou palticulares;

c)

Os donativos de qualquer natureza, desde que permitidos por lei ;

d)

As doações, legados e heranças e respectivos rendimentos de qualquer espéc ie de que a
Associação venha a ser destinatária;

e)

As receitas provenientes dos serviços prestados e actividades dese nvolvidas pela
Assoc iação;

j)

As impo rtâncias resultantes da ce lebração de protocolos de acordos de cooperação;

g)

Outras receitas ou rendimentos perm itidos por lei.

Capítulo V
Extinção e Liquidação
Artigo 40."
Extinção da Associação
- No caso de disso lução da Associação, o património social disponível terá o destino que for
del iberado em Assembleia Geral, a qual deverá determinar as cond ições e os procedimentos
para dissolver e liquidar a Associação.
2 - A Assemble ia Geral pode delegar na Direcção a decisão sobre o destino do património
socia l.
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Capítulo VI
Disposições Gerais
Artigo 41.

0

Regulamentos Internos
I - Qualquer questão que não seja regulada nos presentes Estatutos será resolvida de acordo
com o di sposto nos regu lamentos internos da Associação e com a lei.
2 - Em caso de contrad ição entre os Estatutos e os regulamentos internos, as di spos ições dos
presentes Estatutos prevalecerão.

Artigo 42.

0

Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos de harmonia com a Le i e os Princípios Gerais do Direito .
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