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"APROSOL – ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS EM TRÓIA" 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS 

PONTO 2: 
 

A Direção propõe a alteração parcial dos Estatutos da Associação, no tocante ao 
artigo 5º, nºs 4 e 5, e aditando o nº 6; artigo 6º, nºs 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, 

aditando os nºs 12, 13, 14, 15 e 16; artigo 11º, nº 2 e artigo 14º, passando os 
mesmos a ter a seguinte redação: 

 

Artigo 5.º 

1. Mantém-se. 
2. Mantém-se. 

3. Mantém-se. 
4. Os membros dos Órgãos Sociais não poderão votar em assuntos que 

diretamente lhes digam respeito, ou nos quais estejam interessados familiares 

seus. 
5. De todas as reuniões dos Órgãos Sociais serão lavradas Atas, em livro próprio, 

que serão obrigatoriamente assinadas pelos presentes, ou, quando respeitem à 
reunião da Assembleia Geral, pelos membros da respetiva Mesa. 

6. As reuniões dos Órgãos Sociais podem ter lugar através de meios telemáticos. 

Artigo 6.º 

1. Mantém-se. 
2. Mantém-se. 

3. Mantém-se. 
4. Os Associados que assumam a natureza de pessoa coletiva deverão indicar 

por carta dirigida ao Presidente da Mesa quem os representa na Assembleia 
Geral, devendo tal comunicação ser efetuada através de email para o endereço 

da Associação. 
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5. A representação de Associados em Assembleia Geral é permitida e fica 
condicionada à comunicação do facto por escrito ao Presidente da Mesa, onde 

conste o alcance da representação, devendo tal comunicação ser efetuada 
através de email para o endereço da Associação. 

6. A Assembleia Geral reunir-se-á, pelo menos, uma vez por ano e sempre que 
for convocada, nos termos da lei ou dos números seguintes. 

7. A Assembleia Geral é convocada com, pelo menos, 15 (quinze) dias de 
antecedência, a requerimento da Direção, do Conselho Fiscal ou de um conjunto 

de Associados não inferior à quinta parte da sua totalidade, pelo Presidente da 
Mesa ou pelo seu substituto.  

8. A convocatória é remetida, pessoalmente, a cada associado através de 
correio eletrónico ou por meio de aviso postal simples para a morada dos 

Associados ou ainda mediante publicação do respetivo aviso nos termos 
legalmente previstos para os atos das sociedades comerciais 

9. Independentemente da convocatória nos termos do número anterior, é ainda 

dada publicidade à realização das assembleias gerais nas edições da associação, 
no sítio institucional e em aviso afixado em locais de acesso ao público nas 

instalações da associação. 
10. Da convocatória deve constar o dia, a hora, o local e a ordem de trabalhos 

da reunião. 
11. Desde que contemplado nos estatutos, a convocatória e anúncio da 

assembleia geral pode ser efetuada e publicitada também por outros meios e 
noutros locais. 

12. Os documentos referentes aos diversos pontos da ordem de trabalhos devem 
estar disponíveis para consulta na sede e no sítio institucional da associação, logo 

que a convocatória seja expedida para os associados. 
13. Para a Assembleia Geral poder funcionar em primeira convocatória, é 

necessária a presença de mais de metade dos Associados com direito a voto. 
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14. A Assembleia Geral funcionará em segunda convocatória, 30 (trinta) minutos 
depois da hora marcada para a primeira convocatória com a mesma Ordem de 

Trabalhos, qualquer que seja o número de Associados presentes. 
15. As Assembleias Gerais que sejam convocadas a requerimento dos sócios, só 

poderão realizar-se se estiverem presentes ou representados três quartos dos 
Associados requerentes. 

16. As deliberações são tomadas por maioria de votos dos Associados presentes 
ou representados na Assembleia Geral, sempre que a lei não exija maior número. 

Artigo 11.º 
1. Mantém-se. 

2. Para efeitos de movimentos bancários, tesouraria e/ou fiscais são obrigatórias 
duas assinaturas, sendo uma delas a do Tesoureiro, e a outra a de outro membro 

da Direção ou de pessoa a designar pela Direção. Em caso de impedimento do 
Tesoureiro, em sua substituição, poderá assinar o Presidente ou o Vice-

Presidente. 

3. Mantém-se. 
4. Mantém-se. 

5. Mantém-se. 
Artigo 14.º 

Cabe ainda à Direção da Associação assumir a exploração direta ou por terceiros 
da instalação de infraestruturas sociais, de lazer ou desportivas, existentes ou a 

criar, na perspetiva da sua utilização pelos sócios e seus convidados. 
 
Pela Direção, 
 

 
António Sousa Gago 
Vice Presidente 


