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ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO DE TONDELA 
 

 
REGULAMENTO GERAL INTERNO 

 
 

CAPÍTULO I 
 Disposições Gerais 

 
Artigo 1º 

(Limites legais, aprovação e alterações) 
 

 
1. De acordo com o artigo 10º dos Estatutos da Associação de Educação Física e Desporto 

de Tondela, adiante designada por AEFDT rege o presente Regulamento Geral Interno. 

 
2. A aprovação e possíveis alterações deverão ser realizadas em Assembleia Geral da 

AEFDT; 
 

3. Só poderá ser alterado após um ano de vigência, por uma maioria nunca inferior a dois 

terços dos sócios presentes em Assembleia Geral e sob propostas de alteração, claramente 

definidas, da Direcção, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia Geral, ou de dois 

terços do número de sócios no pleno gozo dos seus direitos; 

 
4. Das alterações deliberadas em Assembleia Geral, a respectiva Mesa, encarregar-se-á de 

fazer a adequada divulgação. 

 
 

Artigo 2º 
(Objectivos) 

 
 

1. Os objectivos da AEFDT na sequência do artigo 3º dos seus estatutos são: 

a) Promover a actividade desportiva, tendo por fim a recreação e a 

competição entre os sócios ou com outras associações congéneres e a 

população em geral; 

b) Promover acções de âmbito cultural, artístico, recreativo e paisagístico 

na área do Concelho de Tondela e em outros locais; 

c) Promover a defesa do meio ambiente e alertar para as situações de 

agressão à Natureza, sensibilizando os seus associados e a comunidade 
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em geral para a salvaguarda dos espaços naturais e do património 

histórico e arqueológico; 

d) Realizar qualquer outra iniciativa de interesse local. 

 
 

Artigo 3º 
(Símbolos) 

 
 

1. É símbolo da AEFDT o emblema o qual será aplicado no estandarte, bandeira, galhardete e 

equipamentos, competindo a sua aprovação definida à Assembleia Geral. 

 
 

CAPÍTULO II 
Dos Sócios 

 
Artigo 4º 

(Admissão de sócios) 
 

 
1. Podem ser sócios da AEFDT todas as pessoas nacionais e estrangeiras, maiores, que como 

tal sejam admitidas pela Direcção, que se proponham contribuir para a realização dos 

objectivos da AEFDT, preencham convenientemente a proposta de admissão (anexando à 

mesma o seu currículo) e a remetam à Direcção acompanhada da respectiva jóia; 

1.1. Compete à Direcção pronunciar-se e decidir pela admissão de novo associado. Caso não 

haja maioria qualificada de dois terços para tomada de decisão, o processo deverá ser 

remetido à Assembleia Geral que decidirá por maioria; 

 
2. A AEFDT também admite como sócios todos os indivíduos de ambos os sexos, menores, 

desde que os seus pais ou tutores assinem a declaração de autorização que acompanhará a 

proposta de admissão, reportando aos artigos anteriores; 

 
3. Todos os sócios pagarão uma jóia inicial de 50€ (cinquenta euros).  

 

4. Os sócios menores estão isentos do pagamento de quota anual, bem como todos os outros 

que exerçam actividades consideradas de interesse para a colectividade, pela Assembleia 

Geral sob proposta da Direcção,  
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Artigo 5º 
(Direitos e deveres) 

 
 

1. Todo o sócio deve pagar pontualmente as suas quotas, condição primeira para que esteja no 

pleno gozo dos seus direitos; 

 
2. Os sócios têm o direito e o dever de tomar parte activa em todas as Assembleias Gerais, 

excepto aquelas que pelas regulamentações internas e/ou a lei em vigor estejam impedidos, 

temporariamente ou definitivamente; 

 
3. Os sócios têm o direito de eleger e ser eleitos para os Corpos Gerentes da AEFDT, em 

conformidade com as normas internas e a lei geral em vigor; 

 
4. É direito e dever dos sócios participar nas actividades da AEFDT, com respeito pelos 

Estatutos , Regulamento Geral Interno e demais prescrições; 

 
5. Os associados têm o direito de livre ingresso na sede e outras instalações da AEFDT 

conforme os regulamentos ou determinações da Direcção; 

 
6. Todo o associado tem direito a cartão de sócio autenticado pela Direcção; 

 
7. Todo o sócio deve contribuir para a unidade e fortalecimento da AEFDT, honrando-a em 

todas as circunstâncias do quotidiano; 

 
8. Os sócios, têm o direito e o dever de criticar (de forma positiva) todos os assuntos relativos 

aos interesses da Associação nos locais e órgãos próprios; 

 
9. Os associados têm o direito de recorrer em Assembleia Geral, da lesão dos seus direitos. 
 

 
Artigo 6º 

(Categorias de Sócios) 
 

 
1. Haverá as seguintes categorias de sócios: 

a) Sócios Fundadores; 

b) Sócios Efectivos; 

c) Sócios Beneméritos; 

d) Sócios de Mérito; 
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e) Sócios Honorários.       

 
2. São Sócios Fundadores aqueles que procederam à legalização da AEFDT e cujos nomes 

constam da respectiva escritura; 

 
3. São Sócios Efectivos aqueles que solicitem a admissão como sócios da AEFDT de acordo 

com o estipulado na artigo 4º; 

 
4. São Sócios Beneméritos os indivíduos ou organismos colectivos que tenham prestado 

ajudas substanciais, em dinheiro ou outros bens à Associação e que para tal tenham sido 

propostos pela Direcção e aprovada a sua admissão, com esse estatuto, em Assembleia 

Geral; 

 
5. São Sócios de Mérito aqueles que pelos serviços prestados à Associação mereçam em 

Assembleia Geral essa distinção; 

 
6.  São Sócios Honorários aqueles que tenham prestado relevantes serviços ao País, Concelho, 

Freguesia ou à Associação, e que para tal sejam propostos em Assembleia Geral; 

 
2. Só os Sócios Fundadores e Efectivos gozam dos direitos estipulados no artigo 5º. 

 
 

CAPÍTULO III 
Regime Disciplinar 

 
Artigo 7º 

(Sanções disciplinares) 
 
 

1. As sanções disciplinares aplicáveis, de acordo com a gravidade do acto praticado, são as 

seguintes: 

a) Advertência verbal; 

b) Advertência registada; 

c) Suspensão até 30 dias; 

d) Expulsão. 

 
2. As primeiras três sanções disciplinares, do número anterior, podem ser aplicadas pela 

Direcção, a última é da competência da Assembleia Geral de acordo com os números 5 e 

6 do artigo13º. 
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Artigo 8º 
(Perda de qualidade de sócio) 

 
 

1. Perdem a qualidade de sócio aqueles que: 

a) Deixem de pagar as quotas durante o período de doze meses e depois de 

avisados, as não pagarem no prazo de quinze dias, após a recepção do 

aviso; 

b) Tenham sido punidos com a pena de expulsão; 

c) O requeiram através de carta dirigida à Direcção da AEFDT.  

 
 

Artigo 9º 
(Readmissão) 

 
 

1.   Os sócios podem ser readmitidos desde que satisfaçam o pagamento das quotas em atraso e 

cumpram as prescrições; 

 
2. Os sócios punidos com a pena de expulsão podem propor a sua readmissão à Direcção, que 

convocará uma Assembleia Geral expressamente para o efeito; essa deliberação  deverá ser 

aprovada por uma maioria dos sócios presentes. 

 
3. Um sócio expulso duas vezes, nunca mais poderá ser readmitido. 

 
 

 
CAPÍTULO IV 
Da organização 

 
Artigo 10º 

(Órgãos da AEFDT) 
 
 

1. São órgãos da AEFDT: 

 

a) Assembleia Geral; 

b) Direcção; 

c) Conselho Fiscal. 
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Artigo 11º 
(Assembleia Geral) 

 
 

1. A Assembleia Geral, de acordo com o artigo 6º dos estatutos, é o órgão deliberativo 

máximo, composto por todos os sócios no pleno gozo dos seus direitos. 

 
 

Artigo 12º 
(Competência) 

 
 

1.   A Assembleia Geral detém a competência necessária ao prosseguimento dos objectivos da 

AEFDT. 

 
 

Artigo 13º 
(Funcionamento) 

 
 

1. A convocação da Assembleia Geral deverá ser feita com a antecedência mínima de 8 dias 

(por carta, Email ou sms), garantindo-lhe a maior publicidade e indicando, de modo 

inequivocamente expresso, o dia, a hora, o local e a ordem de trabalhos da reunião; 

 
2. As Assembleias Gerais serão ordinárias e extraordinárias; 

 
3. A Assembleia Geral reunirá uma vez por ano, nos quinze dias posteriores à reunião 

ordinária do Conselho Fiscal, para aprovação do Relatório e Contas e, além disso, de dois 

em dois anos, procederá à eleição dos novos corpos gerentes da AEFDT; 

 
4. As Assembleias Gerais extraordinárias poderão ser convocadas a pedido de: 

a) Direcção; 

b) Mesa da Assembleia Geral; 

c) Conselho Fiscal; 

d) Um mínimo de dois terços dos sócios, devidamente identificados (nome 

legível e assinatura de cada sócio) entregue à Mesa da Assembleia Geral, 

que procederá à convocação de acordo com o número um do presente 

artigo. Neste caso a Assembleia Geral só poderá funcionar com a presença 

da totalidade dos requerentes; 

e) “Concelho dos 14”. 
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4.1 No caso da Assembleia Geral convocada pela forma exposta na  alínea d) do 

número anterior, não funcionar pela ausência dos requerentes, os requerentes 

faltosos ficam sujeitos a sanções disciplinares prescritas no número um, alíneas 

um, dois e três do artigo 7º e em caso de reincidência poderão ser expulsos.  

 
5. As deliberações da Assembleia Geral são tomadas por maioria simples, à excepção, do 

estipulado no número três do artigo 1º, respeitante à alteração do presente Regulamento 

Geral Interno, no número dois do artigo 9º, respeitante à expulsão de qualquer sócio, bem 

como a demissão de qualquer órgão, para o que se requer uma maioria qualificada de dois 

terços. 

 
6. As deliberações que se refiram a pessoas, nomeadamente a demissão dos órgãos da 

Associação, devem ser tomadas por voto secreto; 

 
6.1 A Assembleia Geral poderá decidir por maioria se as restantes votações deverão ou não ser 

igualmente efectuadas por voto secreto. 

 
7.   Quando se tornar necessário o escrutínio de votos, este será feito pela Mesa da Assembleia 

Geral e por representante das propostas em discussão. 

 
 

Artigo 14º 
(Quorum) 

 
 

1. A Assembleia Geral só pode deliberar com a presença de um mínimo de 50% mais um dos 

sócios no pleno gozo dos seus direitos; 

 
1.1 Passados trinta minutos do seu início e não havendo quorum, a Assembleia Geral será 

deliberativa, com a presença de qualquer número de sócios no pleno gozo dos seus direitos. 

 
 

Artigo 15º 
(Composição, competência e demissão da Mesa da Assembleia Geral) 

 
1. A Mesa da Assembleia Geral é Constituída por: 

a) 1 Presidente; 

b) 2 Secretários. 
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2. Compete à Mesa da Assembleia Geral: 

a) Presidir às reuniões; 

b) Verificar o quorum; 

c) Redigir as actas e divulgar as decisões tomadas de maneira a 

chegarem ao conhecimento de todos os sócios. 

 
3. Ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral compete especificamente: 

a) Convocar e presidir às Assembleias Gerais; 

b) Declarar a abertura e o encerramento dos trabalhos ; 

c) Orientar os trabalhos referidos na ordem do dia, fixando o tempo 

máximo de cada debate; 

d) Assegurar a elaboração das actas; 

e) Presidir ao Conselho Fiscal nos casos previstos no número quatro do 

artigo 21º; 

f) Marcar eleições e dar posse aos corpos gerentes da AEFDT bem 

como mandar elaborar o respectivo auto de posse. 

 
3.1  O Presidente da Mesa da Assembleia Geral como representante máximo da Associação, 

em caso de demissão da totalidade dos corpos gerentes assume, de modo muito particular, 

funções de garantia moral, envidando esforços no sentido de encontrar soluções para o 

prosseguimento dos objectivos da Associação. 

 
4. Aos Secretários compete coadjuvar o Presidente nas suas funções, nomeadamente: 

a) Registar os pedidos de intervenção; 

b) Fazer a leitura de todos os documentos e demais 

expediente; 

c) Redigir as actas das reuniões. 

  
5. A Mesa da Assembleia Geral considera-se demitida caso o Presidente e um dos Secretários 

se demitam. 

 
6. A demissão da Mesa da Assembleia Geral implica a convocação imediata, por parte da 

mesma, duma Assembleia Geral extraordinária para eleição duma outra Mesa de 

Assembleia Geral, mas se a sua demissão se verificar a dois meses do fim do seu mandato, 
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desempenhará essas funções, até à eleição dos novos corpos gerentes, o Presidente do 

Conselho Fiscal.  

 
 

Artigo 16º 
(Direcção) 

 
 

1. A Direcção é composta por cinco elementos assim definidos: 

a) Um Presidente; 

b) Dois Vice-Presidentes; 

c) Um Tesoureiro; 

d) Um Secretário. 

 
 

Artigo 17º 
(Funcionamento) 

 
 

1. A Direcção elaborará o seu Regulamento Interno que deverá obedecer às normas 

regulamentares da AEFDT e à lei geral em vigor. 

      
 
 

Artigo 18º 
(Competência) 

 
 

1.   Compete à Direcção: 

a) Dar cumprimento ao seu programa de actividades previamente apresentado e 

aprovado em Assembleia Geral; 

b) Cumprir e fazer cumprir os Estatutos, Regulamento Geral Interno e demais 

prescrições da AEFDT; 

c) Organizar e orientar o trabalho da AEFDT; 

d) Administrar o património da AEFDT; 

e) Representar a Associação em todas as actividades em que se torne necessária a sua 

participação; 

f) Nomear representantes seus para as funções que se revelarem necessárias; 
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g) Elaborar relatórios de contas e submetê-los à apreciação do conselho fiscal para 

posterior aprovação em Assembleia Geral; 

h) Emitir cartões de identidade para os sócios; 

i) Deliberar sobre a admissão de sócios e propor a nomeação de sócios Beneméritos, 

Honorários e de Mérito; 

j) Propor à Assembleia Geral, sempre que se justifique, a distinção de sócios com o 

galardão “Carta de Honra”; 

k) Aplicar sanções disciplinares nos termos do artigo 7º; 

l) Publicar boletim informativo sobre a actividade da Associação. 

 
2. Ao Presidente da Direcção compete especificamente: 

a) A superior coordenação da actividade da Direcção; 

b) A convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias e elaboração das respectivas 

ordens de trabalho; 

c) Assinar os cartões de identidade dos sócios bem como quaisquer outros documentos 

considerados de importância; 

d) Exercer o voto de qualidade sempre que a maioria dos elementos da Direcção lho 

solicitem; 

e) Dirigir ou nomear quem dirija a informação e publicidade da Associação.  

 
3. Compete aos Vice-Presidentes auxiliar o Presidente nas suas funções e substituí-lo na sua 

falta ou impedimento, assumindo automaticamente o 1º Vice-Presidente a Presidência se 

aquele se demitir. O 1º Vice-Presidente será eleito entre os restantes membros da 

Direcção. 

 
4. A demissão de metade mais um, dos elementos da Direcção, implica a demissão da 

Direcção na sua totalidade. 

 
5. Ao Tesoureiro compete coadjuvar o Presidente e o Secretário nas suas funções, 

nomeadamente nas questões financeiras. 

 

6.  Ao Secretário compete coadjuvar o Presidente no que respeita às questões administrativas. 
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Artigo 19º 
(Conselho Fiscal) 

 
 

1. O Conselho Fiscal é composto por três elementos: 
a) Presidente; 
b) Secretário; 
c) Relator. 

 
 

Artigo 20º 
(Funcionamento) 

 
 

1.   O Conselho Fiscal elaborará o seu Regulamento Interno. 
 
2.   Às reuniões do Conselho Fiscal  poderão assistir os elementos da Direcção sem 

direito a voto. 

 
 
 

Artigo 21º 
(Competência) 

 
 

1.   Compete ao Conselho Fiscal: 

a) O controlo das actividades financeiras da AEFDT tendo acesso a todos os 

documentos; 

b) Convocar a Assembleia Geral para assuntos da sua competência; 

c) Substituir a Mesa da Assembleia Geral no caso da demissão desta, até nova 

eleição; 

d)   Dar parecer sobre os relatórios que lhe forem submetidos pela Direcção; 

e)   Pronunciar-se sobre o aumento de despesas preconizado pela Direcção; 

f)   Realizar e apresentar as conclusões de inquéritos à actuação da Direcção sempre 

que a Assembleia Geral o delibere, os quais serão apreciados em Assembleia 

Geral. 

 
2.   Ao Presidente do Conselho Fiscal compete especificamente: 

a) Convocar e presidir às reuniões ordinárias e extraordinárias; 

b) Assinar toda a documentação relativa ao conselho; 

c) Assumir a Presidência da Mesa da Assembleia em caso de demissão desta. 
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3.   A demissão do Presidente implica a demissão do Conselho Fiscal. 
 
4.   Em caso de demissão do Conselho Fiscal assume essas funções o Presidente da Mesa da 

Assembleia, convidando dois associados para os cargos de Secretário e Relator.   

 

 
Artigo 22º 

(Departamentos e secções) 
 

 
1. Através dos Departamentos e secções, a Direcção desenvolve organizadamente a sua 

actividade programada de acordo com os objectivos da AEFDT; 

 
2. Existirão três departamentos que distribuirão as suas actividades por secções: 

 
3. Os Departamentos terão a designação de: 

a) Departamento Desportivo; 

b) Departamento Cultural; 

c) Departamento do Património e Ambiente. 

 
 

Artigo 23º 
(Funcionamento e competências) 

 
 

1. Cada Departamento terá um Director nomeado pela Direcção, com formação de nível 

superior ou currículo adequado à área de actuação, com direito a participar nas reuniões de 

Direcção; 

 
2. Cada Departamento elaborará o seu Regulamento Interno que, em caso algum, poderá 

contrariar o Regulamento Geral Interno e os Estatutos; 

 
3. A Direcção constituirá as secções que forem necessárias, às quais será atribuída grande 

autonomia, a definir pela Direcção, ouvidas aquelas e os respectivos departamentos; 

 
4. Os Directores de Departamento podem convocar e presidir a reuniões para tratar de 

assuntos específicos às suas áreas, desde que, apresentem relatório sobre as mesmas ao 

Presidente da Direcção; 
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5. Cada secção terá um Coordenador Técnico proposto pelo Departamento à Direcção, com 

formação específica da sua área de intervenção que coordenará toda a actividade da secção, 

com direito a presença nas reuniões da Direcção, para dar parecer sobre assuntos relativos à 

sua área; 

 
6. Os Directores de Departamento apresentarão anualmente à Direcção o orçamento e plano 

de actividades, bem como o respectivo relatório, os quais deverão estar em consonância 

com o definido pela Direcção.   

 
 

CAPÍTULO V 
Das Eleições 

 
Artigo 24º 

(Duração dos mandatos) 
 

 
1.   Os mandatos dos órgãos sociais têm a duração de dois anos. 

 
 

Artigo 25º 
(Capacidade Eleitoral) 

 
 

1.   Têm capacidade eleitoral activa e passiva todos os sócios no pleno gozo dos seus 

direitos, exceptuando os menores e aqueles que o Regulamento Geral Interno 

entrado em vigor, não permita. 

 
2.   A votação dos sócios obedecerá aos seguintes critérios: 

• Sócios Fundadores – 10 votos; 

• Restantes Sócios – 1 voto. 

 

Artigo 26º 
(Sistema e Acto Eleitoral) 

 
 

1.  As eleições para os órgãos sociais da AEFDT devem-se realizar nos dois meses que 

antecedem o fim do mandato e em caso de demissão. 

 
2. Além de apreciar o relatório e contas da Direcção, depois do parecer escrito do Conselho 

Fiscal, a Assembleia Geral procederá à eleição para os corpos gerentes do novo biénio. 
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3. As listas candidatas deverão dar entrada na Mesa da Assembleia Geral e ser rubricadas pelo 

seu Presidente, que as afixará em local próprio, até 5 dias imediatamente anteriores à 

realização da Assembleia Geral. 

 
 

4.  As listas candidatas serão designadas por ordem alfabética de acordo com a ordem de 

entrada na Mesa da Assembleia Geral. 

 
5.  As listas candidatas deverão obrigatoriamente, apresentar o seu programa de actividades, 

fundamentado, para o biénio. 

 
6.   As listas candidatas serão, obrigatoriamente, subscritas por todos os candidatos como prova 

da sua aceitação. 

 
7.   Não poderá ser apresentada candidatura simultânea, de nenhum dos associados, em mais de 

uma lista e para mais de um órgão da AEFDT. 

 
8.  A eleição é feita por voto secreto, cabendo à Mesa acompanhar os trabalhos e proceder ao 

escrutínio. 

 
9.  O eleitor no acto de voto é identificado pela Mesa da Assembleia Geral e descarregado no 

caderno eleitoral. 

 
10. Verificada a igualdade de votos entre duas listas concorrentes, a mesa procederá de 

imediato a nova eleição entre as listas empatadas. 

 
11. Findo o exposto no n.º 8 proclamará os resultados, elaborando uma acta da ocorrência e 

dando-lhe a maior publicidade. 

 
12. A não apresentação de candidaturas nos prazos previstos, obriga a que os corpos gerentes 

em exercício se mantenham em funções até ao limite de seis meses e neste espaço de tempo 

o Presidente da Assembleia Geral procurará resolver a situação. 
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Artigo 27º 
(Tomada de posse) 

 
 

1.  Os eleitos consideram-se em exercício após a tomada de posse dada pelo Presidente da 

Assembleia Geral na presença de todos os Corpos Gerentes cessantes. 

 
2.  A data da Cerimónia de Posse é marcada pelo Presidente da Assembleia Geral, dentro do 

prazo máximo de oito dias a contar do último dia de mandato dos Corpos Gerentes 

cessantes. 

 
3.  Nos casos extraordinários, a data de posse ficará ao critério do Presidente da Assembleia 

Geral. 

 

 
CAPÍTULO VI 

“Conselho dos 14” 
 

Artigo 28º 
(Definição e composição) 

 
 

1.  Inicialmente, o “CONSELHO DOS 14”, composto pelos sócios fundadores, constitui-se 

como instancia vitalícia que manterá sempre viva a chama da fundação da Associação de 

Educação Física e Desporto de Tondela. 

 
2.  Por decisão da maioria dos elementos do “Conselho dos 14”, e através de proposta escrita 

fundamentada, poderá convocar-se a Assembleia Geral. 

 
 

Artigo 29º 
(Competência) 

 
 

1.   Compete ao “CONSELHO DOS 14”: 

  a) Em caso de afastamento declarado de qualquer fundador, indicar o seu 

substituto por ordem de antiguidade. 

            b) Nomear o seu Coordenador Geral anualmente, de preferência no dia 30 de 

Março, data de fundação da Associação de Educação Física e Desporto de Tondela. 

  c) Apresentar proposta de confraternização anual pelo seu aniversário. 
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  d) Apresentar, através dos seu Coordenador Geral sugestões e críticas à Direcção 

sobre a actividade da Associação de Educação Física e Desporto de Tondela. 

  e) Emitir o seu parecer, sem carácter vinculativo, sobre os nomes indicados pela 

Direcção para receberem o galardão ou outros louvores. 

  f) Ajudar a Direcção em todas as tarefas para que seja solicitado. 

              g) Manter sempre vivos e actuantes os princípios que deram origem à Associação 

de Educação Física e Desporto de Tondela. 

 
 

 
Artigo 30º 

(Funcionamento) 
 
 

1.  O “CONSELHO DOS 14” reunirá quando necessário, por convocatória do seu Coordenador 

Geral. 

 
2. O Coordenador Geral orientará as reuniões e representará o “CONSELHO DOS 

14”redigindo as respectivas actas. 

 
3.  O “CONSELHO DOS 14” fica obrigado, através do seu Coordenador Geral a informar a 

Direcção de todos os seus actos. 

 
4.  Em caso algum, o “CONSELHO DOS 14” poderá interferir no normal funcionamento dos 

órgãos da Associação, excepto no que se encontra aqui regulamentado. 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Dos bens e sua administração 

 
Artigo 31º 
(Receitas) 

 
 

1.  Constituem receitas da Associação de Educação Física e Desporto de Tondela, as quotas 

dos sócios, o dinheiro realizado em actividades desenvolvidas, os subsídios de entidades 

oficiais, os donativos, legados e outros. 
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2. A quota anual terá um valor de 12 (doze) euros para todos os sócios.  

      Quem usufruir de emprego pela Associação além da quota anual terá de descontar 1 por          

cento (1%) sobre o ordenado que usufrui da Associação. 

 
3.   Os elementos dos Órgãos Sociais durante o seu mandato não pagam a quota anual, mas se 

algum dos seus elementos estiver a usufruir de emprego pela Associação descontará um por 

cento (1%)  do seu ordenado. 

 
                                                                    

Artigo 32º 
(Bens móveis e imóveis) 

 
 

1.  Constituem bem móveis e imóveis tudo o que tenha sido adquirido ou doado para uso da 

Associação de Educação Física e Desporto de Tondela, dos quais é obrigatória a existência 

do respectivo inventário da responsabilidade da Direcção. 

 
 

Artigo 33º 
(Fundos e saldos) 

 
 

1.  As receitas não utilizadas no pagamento de encargos e despesas com a actividade da 

associação de Educação Física e Desporto de Tondela, constituirão um fundo de maneio 

destinado a fazer face a encargos imprevistos que serão utilizados e justificados em 

conformidade com a lei em vigor. 

 

 

Artigo 34º 
(Regulamentação complementar) 

 
 

1.   Constitui regulamentação complementar deste Regulamento Geral Interno, os 

Regulamentos Internos e as decisões tomadas em Assembleia Geral, que não colidam com 

as normas legais vigentes. 

 
 
 

 



REGULAMENTO GERAL INTERNO                                                                    
 

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO DE TONDELA                            XVIII  

 

Artigo35º 
(Casos omissos) 

 
 

1.  Os casos omissos neste Regulamento Geral Interno, serão resolvidos pela Direcção e em 

caso de ambiguidade interpretativa das normas, será convocada um Assembleia Geral que 

deliberará sobre o assunto. 

 
 
 

Artigo 36º 
(Entrada em vigor) 

 
 

1.  Este Regulamento Geral Interno entra em vigor após a sua aprovação, em Assembleia 

Geral. 

 
 
 
 
 

 
 
 

TONDELA, 22 DE JANEIRO DE 2005 
A DIRECÇÃO 


