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Capítulo I 

(Sede e fins) 
 

 

1º 

O Gimno Clube de Santarém foi fundado em 18 de setembro de 1997, e tem a sua sede social 

no Largo Paulino da Cunha e Silva – Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém, Nave Anexa, sala 

2, 2005-134 Santarém. 

 

2º 

O Gimno clube de Santarém tem como seus fins: 

1) Promoção cultural nas vertentes desportiva e recreativa dos seus associados. 

2) A colaboração com associações congéneres na promoção e divulgação desportiva e 

cultural. 

 

Capítulo II 

(Dos sócios e sua admissão) 

 

3º 

Podem ser admitidos como sócios todos os indivíduos maiores de idade independentemente do 

sexo, raça ou religião. 
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1) Os menores de idade poderão ser admitidos como sócios, após o respetivo processo de 

admissão, mediante autorização dos pais ou tutores, mas não terão direito a voto até 

atingirem a maioridade. 

2) A admissão de novos membros far-se-á mediante proposta apresentada à Direção. 

3) A admissão será decidida em reunião ordinária da Direção no prazo máximo de 30 dias 

posteriores à entrega da proposta, sendo considerada tacitamente aceite se findo este 

prazo não houver comunicação contraria. 

4) A Direção poderá recusar a admissão de novos associados, por considerar que o perfil 

da pessoa proposta para associado não se enquadra dentro dos objetivos/fins do clube. 

5) Da deliberação de não admissão é admitido recurso para a Assembleia Geral, a interpor 

no prazo de 8 dias a contar da comunicação da deliberação. 

6) A Assembleia Geral deliberará sobre o recurso na primeira reunião seguinte à 

interposição do mesmo. 

7) O candidato a associado que tiver sido admitido será desde logo inscrito ficando sujeito 

aos direitos e obrigações decorrentes da sua condição de associado. 

8) O cidadão admitido deverá preencher a documentação exigida e proceder ao 

pagamento da primeira quota. 

9) Podem ainda ser readmitidos os sócios que voluntariamente tenham saído do clube, 

desde que paguem todos e quaisquer os encargos que se encontrem em atraso 

 

4º 

Os sócios podem ser das seguintes categorias: 

1) Efetivos, 

2) Beneméritos, 

3) Honorários, 

4) Fundadores, 

5) Praticantes 
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a) São considerados sócios efetivos, todas as pessoas singulares que contribuem para o 

cofre social, com todos os encargos estabelecidos gozando da totalidade dos direitos 

associativos. 

b) São considerados sócios beneméritos, todos os indivíduos ou organismos que prestem 

bons serviços ao clube ou contribuam para o seu engrandecimento. 

c) São considerados sócios honorários, todos os indivíduos, organismos nacionais ou 

estrangeiros que tenham prestado relevantes serviços ao Gimno Clube de Santarém. 

d) São considerados sócios fundadores todos os indivíduos cujos nomes constam na 

escritura de constituição do Gimno Clube de Santarém. 

e) São considerados sócios praticantes, todos os indivíduos inscritos em atividades formais 

e regulares desenvolvidas dentro do âmbito do clube. 

 

5º 

É dever da assembleia geral do clube aprovar mediante proposta da direção a atribuição dos 

títulos de sócio benemérito, honorário e socio fundador. 

 

Capítulo III 

(Deveres e Obrigações dos sócios) 

 

6º 

Cumpre aos sócios efetivos: 

1) Tomar parte das Assembleias Gerais. 

2) Votar e ser eleito para os órgãos sociais. 

3) Aceitar e exercer os cargos para os quais tenham sido eleitos, salvo motivos justificados. 

4) Participar em geral nas atividades do clube e prestar os serviços que lhes competir. 
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5) Pagar as quantias que venham a ser fixadas pela direção após aprovação da assembleia 

geral. 

6) Contribuir adiantadamente para o cofre social com a quota mensal aprovada pela 

assembleia geral, por proposta da direção. 

7) Observar o cumprimento dos estatutos e regulamento interno, bem como as diretivas 

e regulamentos emanados de instâncias superiores. 

8) Zelar pelos interesses do clube e promover o seu engrandecimento. 

9) Participar por escrito à direção a sua mudança de residência e alteração de email assim 

que estes ocorram. 

10) Prestar todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos corpos dirigentes, 

desde que se relacionem com a atividade do clube. 

11) Abster-se em absoluto de fazer propaganda política ou religiosa dentro do clube. 

12) O desempenho dos cargos para que seja nomeado é feito de forma gratuita, diligente e 

zelosa. 

 

7º 

Cumpre aos sócios beneméritos, honorários e fundadores os seguintes pontos: 

1) Observar o cumprimento dos estatutos e regulamento interno, bem como as diretivas e 

regulamentos emanados de instâncias superiores. 

2) Participar por escrito à direção a sua mudança de residência e alteração de email assim 

que estes ocorram. 

3) Abster-se em absoluto de fazer propaganda política ou religiosa dentro do clube. 

 

8º 

Deveres dos sócios praticantes: 
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#único) Os sócios praticantes regem-se também pelo regulamento de atividade desportiva 

vigente. 

 

9º 

Relativamente à recolha de imagens: 

1) Todos os sócios aceitam a recolha de imagens pelo clube ou por alguém por este 

mandatado no decorrer de qualquer atividade em que o clube participe ou organize, 

inclusive períodos de treinos, para fins de promoção e divulgação da atividade do clube 

nos meios de divulgação que ache se adequados. 

2) Reserva-se a não utilização deste material sempre que seja explicita e atempadamente 

solicitada pelo sócio em causa. 

3) Este ponto obriga ao cumprimento da lei vigente. 

 

Capítulo IV 

(Direitos e regalias dos sócios) 

 

10º 

Todo o sócio efetivo, maior, e no pleno gozo dos seus direitos e com as quotas em dia, pode: 

1) Tomar parte da Assembleia Geral, apresentando propostas, discutir e votar os pontos 

constantes da ordem de trabalhos, desde que as quotas estejam em dia nas 24 horas 

anteriores ao envio da convocatória da assembleia geral. 

2) Eleger e ser eleito para os órgãos do clube desde que tenha um mínimo de três meses 

de associado 
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3) Requerer aos órgãos sociais do clube informações, examinar a escrita e as contas do 

clube no período e nas condições a fixar pela Direção, cuja deliberação nesta matéria 

cabe recurso para a Assembleia Geral. 

4) Requerer a convocação da Assembleia Geral, nos termos do artigo vinte e dois. 

5) Solicitarem a sua demissão. 

6) Reclamar por escrito perante a Direção sempre que se julgue lesado nos seus direitos 

associativos. 

7) Reclamar por escrito para a Direção contra qualquer ato irregular cometido por 

empregado ou associado. 

 

Capítulo V 

(Disciplina e penalidades) 

 

11º 

Será suspenso temporariamente do gozo dos seus direitos o sócio que: 

1) Não mantenha o pagamento das suas quotas em dia. 

2) O sócio que por motivo devidamente justificado, a direção, decida suspender até à 

regularização da situação que deu azo à suspensão. 

3) Não aceite e exerça os cargos para os quais tenham sido eleitos, salvo motivos 

justificados.  

4) Não se abstenha em absoluto de fazer propaganda política ou religiosa dentro do clube. 

5) Não observe o cumprimento dos estatutos e regulamento interno, bem como as 

diretivas e regulamentos emanados de instâncias superiores. 
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12º 

Incorre na pena de demissão: 

1) O sócio que trinta dias após avisado pela direção, não satisfaça os débitos a que se 

referem as alíneas d) e e) do artigo 6º, salvo se for por motivo justificado. 

2) O sócio que caluniar ou difamar o clube ou os seus órgãos sociais. 

3) O sócio que por qualquer forma conscientemente prejudique o clube. 

4) O sócio efetivo que deixar de observar o estipulado na alínea j) do artigo 6º. 

5) O sócio benemérito, honorário ou fundador que deixar de observar o estipulado na 

alínea c) do artigo 7º. 

6) O sócio que pelo seu comportamento viole as obrigações de urbanidade e respeito e se 

torne indigno de pertencer ao clube. 

7) O sócio que de forma continuada e, ou, reiterada provoque desacatos ou alterações à 

ordem nas reuniões de assembleia geral depois de ter sido advertido pelo respetivo 

presidente. 

 

13º 

O procedimento disciplinar é da competência da direção. 

1) A aplicação das sanções previstas no presente regulamento é sempre precedida de um 

processo escrito, por instrutor nomeado pela direção. 

2) O processo inicia-se com a notificação ao associado de uma nota de culpa da qual devem 

constar obrigatoriamente os seguintes elementos: 

a. Indicação e qualificação das infrações. 

b. Prova produzida. 

c. Proposta de sanção a aplicar. 

d. Hora, data e local para a audição do arguido. 
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3) O arguido poderá, caso assim o entenda, e sem prejuízo da audiência prevista na alínea 

d) do número anterior, apresentar a sua defesa por escrito no prazo máximo de 10 dias 

após a receção da nota de culpa. 

4) Após a audiência do arguido, o órgão competente elaborará por escrito a decisão, 

podendo: condenar, absolver ou proceder ao arquivamento do processo. 

5) A decisão será sempre notificada ao associado. 

 

Capítulo VI 

(Dos Órgãos Sociais) 

 

14º 

 

1) Os Órgãos Sociais são: Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal. 

2) Os Órgãos Sociais são eleitos por sufrágio de lista(s) de candidatos, que serão entregues 

ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral até 8 (oito) dias antes da data da Assembleia 

Geral convocada para o efeito. 

3) A eleição dos Órgãos Sociais ocorrerá no decurso da Assembleia Geral a realizar no 

primeiro trimestre do ano, sendo eleita a lista que obtiver maior número de votos. 

4) A lista eleita tomará posse até 15 dias após a sua eleição. 

5) A duração dos mandatos dos Órgãos Sociais é de 3 anos podendo ser reeleitos por 

períodos sucessivos. Os corpos sociais cessantes manter-se-ão em funções até à tomada 

de posse dos novos órgãos. 

6) Na ausência de lista(s) de candidatos e recusa dos membros dos Órgãos Sociais de 

continuarem no exercício das suas funções, será nomeada uma Comissão Administrativa 

que, no prazo máximo de noventa dias, se encarregará de elaborar uma lista de 

candidatos para sufrágio em Assembleia Geral convocada para o efeito. 
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7) A Comissão Administrativa referida no ponto anterior, assumirá a gestão corrente do 

clube. 

8) Os sócios que façam parte dos corpos diretivos e ou exerção funções executivas de 

outras instituições que tutelem, e ou influenciem de alguma forma a atividade regular 

do clube, são considerados incompatíveis não podendo exercer funções nos órgãos 

sociais do clube. 

 

Capítulo VII 

(Assembleia geral) 

 

15º 

 

1) A Assembleia Geral é o órgão supremo do clube e as suas deliberações tomadas nos 

termos legais e estatutários, são obrigatórias para os restantes órgãos sociais e para os 

membros do clube. 

2) Participam na Assembleia Geral todos os membros no pleno gozo dos seus direitos. 

 

16º 

A assembleia geral é constituída pela reunião dos sócios efetivos, maiores de idade, e reúne por 

convocação do presidente da mesa da assembleia geral, pelo menos uma vez por ano, e sempre 

quando os superiores interesses do clube o aconselharem, a pedido da direção ou do conselho 

fiscal. 
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17º 

1) A mesa da Assembleia Geral é constituída por um Presidente, um Vice-Presidente e um 

Secretário. 

2) Ao Presidente incumbe convocar a Assembleia Geral, presidir à mesma e dirigir os 

trabalhos, sendo substituído na sua falta pelo Vice-Presidente.  

3) Ao Secretário incumbe coadjuvar o Presidente na orientação dos trabalhos, e elaborar 

as atas das reuniões. 

 

18º 

1) A Assembleia Geral será convocada com 10 (dez) dias de antecedência, pelo Presidente 

da mesa. 

2) A convocatória deverá conter a ordem de trabalhos da Assembleia, bem como o dia, 

hora e local da reunião. 

3) A convocatória será enviada por email. 

4) A convocatória será sempre afixada nos locais em que o clube tenha a sua sede ou outras 

formas de representação social. 

5) As deliberações consideram-se aprovadas quando obtiver a aprovação de votos de três 

quartos dos sócios presentes. 

 

19º 

A assembleia geral funcionará com metade dos seus associados e se este número não estiver 

presente á hora marcada para o início da assembleia, funcionará em segunda convocação meia 

hora depois com o número de associados que estiver presente. 
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20º 

São nulas todas as deliberações tomadas sobre as matérias que não constem da ordem de 

trabalhos fixada na convocatória, salvo se estiverem presentes ou devidamente representados 

todos os sócios efetivos do clube no pleno gozo dos seus direitos e concordarem por 

unanimidade, com a respetiva inclusão. 

 

21º 

A assembleia geral reunirá ordinariamente no 1º trimestre do ano civil para apreciação e 

votação do relatório e contas da direção, parecer do conselho fiscal, o Plano de Atividades e 

Orçamento para o ano seguinte e eleição de novos corpos sociais, se for caso disso. 

 

22º 

A assembleia reunirá extraordinariamente: 

1) Quando houver demissão coletiva dos corpos sociais, ou a direção estiver em minoria 

por afastamento de algum dos seus membros, ou por demissão do presidente da 

assembleia geral. 

2) A requerimento de dois quintos dos sócios efetivos em pleno gozo dos seus direitos 

devendo estes depositar na tesouraria a importância de 100.00 € para as despesas da 

respetiva convocação e realização 

3) A assembleia geral nesta situação apenas poderá validamente funcionar se estiverem 

presentes pelo menos metade mais um dos sócios que requereram a sua convocação.  

 

23º 

Compete à assembleia geral: 
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1) Eleger os membros titulares dos órgãos sociais entre os associados no pleno gozo dos 

seus direitos, em escrutínio secreto, de entre as listas que satisfaçam os seguintes 

requisitos: 

a. Sejam remetidas ao presidente da mesa da Assembleia Geral com antecedência 

mínima de 8 (oito) dias em relação à data da Assembleia Geral para esse efeito 

convocada. 

b. Que contenham nomes de sócios efetivos suficientes para os cargos a eleger. 

c. Sejam subscritas por um mínimo de 10 por cento dos membros no pleno gozo 

dos seus direitos. 

2) Discutir, aprovar ou modificar os estatutos e regulamentos. 

3) Conferir os títulos de sócio benemérito ou honorário mediante proposta da direção. 

 

Capítulo VIII 

(Direção) 

 

24º 

A Direção é o órgão de administração e representação do clube incumbindo-lhe para além das 

competências atribuídas por lei: 

1) Ajustar com quaisquer pessoas jurídicas singulares ou coletivas, contratos, acordos ou 

convenções. 

2) Adquirir, construir e alienar imóveis, bem como adquirir ou alienar móveis sujeitos 

a registo, quando autorizada pela Assembleia Geral. 

#único - Todos os membros constantes na lista eleita para a clube ficam isentos de 

pagamentos de quotas no decorrer do mandato sendo considerados sócios efetivos até ao 

final das épocas desportivas em que o mandato decorra. 
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25º 

1) A direção é constituída por presidente, secretário-geral, tesoureiro e dois vogais efetivos 

2) Podem ainda integrar a direção 3 vogais suplentes. 

3) Será aumentado o número de vogais efetivos conforme as necessidades do clube, após 

aprovação em Assembleia Geral. Neste parágrafo são incluídos os responsáveis pelas 

várias secções do clube, criadas ou a criar. 

4) O primeiro responsável de cada secção será um vogal da direção e com obrigatoriedade 

de estar presente a todas as reuniões salvo impedimento de força maior. 

5) Resolvidas as necessidades da direção cessa a nomeação, restando apenas os vogais 

indispensáveis. 

 

26º 

Compete à direção: 

1) Cumprir e fazer cumprir os estatutos e regulamentos. 

2) Reunir ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando for necessário 

mediante convocatória do seu presidente. 

3) Organizar a escrituração da receita e despesa e patentear um balancete. 

4) Deliberar sobre propostas, petições queixas e reclamações que os sócios lhes dirijam 

oralmente ou por escrito. 

5) Zelar pelos interesses globais do clube, gerindo os seus serviços de forma a otimizá-los 

com vista ao desenvolvimento do clube, e ao alcance pleno dos fins para que se 

constituiu. 

6) Admitir os candidatos a sócios que estejam nas condições dos estatutos. 

7) Admitir e despedir funcionários, fixando os seus vencimentos. 

8) Suspender ou demitir os sócios de acordo com o estipulado no presente regulamento. 

9) Propor à assembleia a atribuição de título de sócio benemérito e honorário. 

10) Gerir os fundos do clube, depositando em conta bancária do clube todas as receitas por 

esta obtidas. 
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27º 

É da competência do presidente da direção: 

1) Representar a direção e o clube, em qualquer ato legal perante entidades oficiais ou 

empresas, necessário para o funcionamento do clube, sendo somente necessária a 

assinatura do mesmo para validar o ato. 

2) Dirigir os trabalhos das secções quando criadas. 

3) Assinar com o tesoureiro ou o secretario geral todos os documentos de receita e 

despesa e as ordens de pagamento dirigidas à tesouraria ou a qualquer instituição de 

crédito onde o clube tenha depósitos bancários, bem como movimentar contas 

bancárias do clube. 

 

28º 

Compete ao secretário-geral: 

1) Apoiar toda a direção. 

2) Substituir o presidente quando este se encontre impedido de exercer as suas funções. 

3) Representar a direção e o clube, em qualquer ato legal perante entidades oficiais ou 

empresas, necessário para o funcionamento do clube, sendo somente necessária a 

assinatura do mesmo para validar o ato. 

4) Superintender no plano anual de atividades. 

5) Preparar e dirigir o expediente da secretaria, e gerir o seu funcionamento. 

6) Redigir as atas da direção. 

7) Ter em ordem todos os documentos, livros e arquivo da direção. 

 

29º 

É da competência do tesoureiro: 

1) Arrecadar as receitas. 
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2) Efetuar os pagamentos autorizados 

3) Representar a direção e o clube, em qualquer ato legal perante entidades oficiais ou 

empresas, necessário para o funcionamento do clube, sendo somente necessária a 

assinatura do mesmo para validar o ato. 

4) Assinar com o presidente ou o secretario geral as ordens de pagamento ou cheques para 

levantamento de dinheiro ou pagamento de despesas. 

5) Responder por todos os valores à sua guarda. 

 

30º 

São funções dos vogais, ajudar os restantes membros da direção em tudo o que for necessário 

ao prosseguimento dos trabalhos, competências, funções e objetivos da direção. 

 

31º 

 

A direção estabelecerá na sua primeira reunião o critério a seguir perante os casos de 

impedimento temporário ou definitivo do exercício de qualquer dos seus membros, exceto o 

presidente de maneira a assegurar a continuidade dos trabalhos e a responsabilidade das suas 

funções. 

 

Capítulo IX 

(Conselho fiscal) 
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31º 

1 )  O Conselho Fiscal é constituído por um presidente um secretário e um relator. 

2) O Conselho Fiscal será assessorado por um técnico oficial de contas. 

 

32º 

Compete ao conselho fiscal: 

1) Examinar sempre que julgue conveniente a escrituração da atividade da direção. 

2) Elaborar um relatório anual dando o seu parecer sobre as contas da direção. 

3) Requerer ou recomendar a convocação de uma assembleia geral sempre que o julgue 

necessário. 

4) Sancionar a realização de despesas extraordinárias, mediante parecer devidamente 

fundamentado. 

5)  Assistir às reuniões da direção sempre que para tal seja convocada ou que julgue 

necessária à sua presença, sem, no entanto, ter direito a voto, podendo se o pretender 

expressar a sua opinião sobre pontos concretos em apreciação naquela reunião. 

 

33º 

O conselho fiscal reúne ordinariamente semestralmente e extraordinariamente sempre que o 

julgue necessário, de todas as reuniões serão lavradas atas devidamente assinadas por todos os 

presentes. 

 

Capítulo X 

(Valores, receitas e despesas do clube) 
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34º 

Os valores do clube podem ser constituídos por: 

a) Bens móveis ou imóveis. 

b) Valores em depósito ou títulos de crédito. 

c) Prémios de carácter permanente.  

d) Fundos especiais que venham a ser criados por determinação da assembleia geral com 

finalidade concretamente determinada. 

 

35º 

As receitas serão constituídas por: 

a) Quotização dos sócios efetivos. 

b) Inscrição de concursos a organizar entre associados. 

c) Subsídios oficiais e particulares. 

d) Exploração de bufete, quermesses, sorteios, etc… 

e) Doações. 

f) Subsídios não especificados. 

g) Organização de provas e outros eventos. 

h) Revenda de equipamentos, material desportivo e merchandising. 

i) Todas as receitas extraordinárias que forem aprovadas pela direção de acordo com o 

regulado neste regulamento. 

 

36º 

São despesas do clube: 

a) Despesas de funcionamento, incluindo ordenados e rendas. 

b) Despesas de manutenção do património do clube. 

c) Despesas de representação. 
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d) Despesas com a organização de eventos culturais, e ou desportivos. 

e) Todas as despesas extraordinárias que forem aprovadas pela direção de acordo com o 

regulado neste regulamento. 

 

Capítulo XI 

(Conselho técnico) 

 

37º 

O conselho técnico será composto por até três representantes do corpo técnico do clube e de 

um elemento da direção por ela indicado, que presidirá. 

1 )  O presente regulamento interno prevê a criação de um regulamento técnico. 

2 )  São obrigados ao cumprimento do regulamento técnico, todos os elementos efetivos do 

corpo desportivo do clube. 

 

38º 

Compete ao conselho técnico: 

1) Organizar e planificar todas as atividades desportivas da época. 

2) Deliberar sobre a participação dos atletas em todas as competições. 

3) Participar à direção quais os atletas que irão representar o clube em provas, distritais, 

regionais, nacionais e internacionais, para que esta dê conhecimento às organizações e 

organismos competentes. 
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Capítulo XII 

(Disposições gerais) 

 

39º 

O ano social começa e acaba em janeiro. 

 

40º 

O presente regulamento e os estatutos só poderão ser alterados ou reformados em assembleia 

geral convocada para esse fim, devendo a deliberação de alteração dos estatutos ser aprovada 

por pelo menos ¾ dos associados presentes na assembleia. 

 

41º 

As cores do clube são o vermelho, azul e branco, sendo a cor alternativa o preto. 

 

42º 

Os casos omissos no presente regulamento serão decididos de acordo com a legislação nacional 

aplicável a cada caso. 

 

43º 

Com a aprovação do presente regulamento a 2 de fevereiro de 2020 e a sua entrada em vigor a 

1 de março de 2020, é revogado o anterior. 
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