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Ministerio do Fomento 

# 

REPUBL/CA PORTUGUEZA 

Faço saber, como Presidente da Rcpublica Portngueza, aos que 
-este al1•ará. vi rem, que sendo-me presentes os estatutos com que pre
t ende constituir-se uma associação rle classe com a denominação de 
A ssoc iação de C lasse dos A judantes de Despachantes da Alfandega do 
Porto e séde no Porto. 

Visto o art. 3. 0 do decreto de 9 de l\faio de 1891. 
Hei por bem approvar os estatutos da Associação de Classe dos 

Aj udantes de Desp:tchantes da Alfandega do Porto, que constam de seis 
capitulas o vinte e quatro artigos e baixam com este :tlvará assig nados 
pelo Ministro do Fomento, com a expressa clausula de que esta app l'O
vação será r etirada quando a associação se desvie dos fins para que 
é instituída, não cumpra fielmente os seus estatutos, não preste ao Go
verno as informações que clle lhe pedir sohre os assurnptos da sua espe
cialidade a que se refere o n. 0 6.0 do art. 4.0 do citado decreto de 9 
de Maio de 1891, não. desempenhe devidamente as funcçõcs que lhe 
fo rem incumbidas por leis especiaes, ou, finalmente, quao'!o iufrinja o 
mesmo decreto, por cujas disposições sempre e em qualquer hypothese 
se deverá regular. 
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CAPITULO II 

Admissão, qualidade e deveres dos socios 

At·t. 5.0 A admissão dos candidatos a socios é
feita pela direcção em virtude de proposta assignada 
pelo candidato e por, pelo menos, um socio no goso 
pleno dos seus direitos. 

· Art . 6.0 A Associação é comoostÇL de tres cathe-
gorias de associados: · 

a) Socios ordinarios . 
b) Socios benemeritos. 
c) Socios protectores . 
Socios 'ordinarios são aquell es que pagam a sua 

quota mensal. 
Socios benemeritos os que contribuir·em, associa 

dos ou não, com algum donativo que va lor·ise o activo 
associativo e os indivíduos de qualquer cathegoria social 
que prestem algum serv iço reputado r·elevante. 

Socios protectores todos os indivíduos que, embo
ra não sejam ajudantes de despachantes , queiram con
tribuir com uma quota mensal. 

§ unico. A aclamação dos socios benemeritos 
fat·-se-ha em assembleia geral por proposta do presi
dente da meza e serão desde logo inscriptos n'um 
quadro d '!Jonra. 

Art. 7. o Os socios ordinarios são obrigados: 
a) A pagar a quota mensal de duzentos reis. 

para o fundo associativo,· e mais o custo dos presentes 
estatuto's. 

b) A desempenhar gratuitamente todos os cargos 
associativos e os das commissões para que a assembleia 
geral os nomeie. salvo motivo plenamente justificado. 

c) A _zelar os interesses da associação e a obser
var e respeitar· os seus estatutos e regulamento interno. 

§ unico. O associado que deva tres quotas se
guidas e não as satisfize1· logo que seja avisado pela 
direcção, perde os seus direitos, e quando o debito se 
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eleve a seis quotas, depois de notificação, será excluído 
de socio. 

CAPITULO III 

Direitos e vantagens dos socios 

A1·t. 8 .0 Os socios ol'dinarios ao abrigo da letra 
do art. 7.0 teem dir·ei to: 

a) A eleger e serem eleitos para qualquet· cargo 
da associação. 

b) A examinar a escripta sempre que o enten
dam conveniente, tendo pr·eviamente prevenido por· 
escripto a direcção. 

c) A reclamar perante a direcção com recut·so 
para a assembleia ge ral, de qualquer i nfracção regu
lamentar ou estatuin te ou quando se julguem lesados 
nos seus interesses associativos. 

d) A ser soccor ridos como fôr inter·namente re
g ulamentado e na medida das forças da associação 
quando desempregados e teconhecidamente merecedo
res d'esse soccorTo. 

e) A que a associação trate da sua collocação. 
§ unico. Todos os corpos gerentes teem di reito 

a voto na assembléia ger·a l pat·a a eleição dos corpos 
gerentes e em todas quantas não impor tem responsa
bilidades directas d'esses corpos. 

CAPITULO IV 

Capital associativo 

Art. 9.0 Os fundos associativos são constituídos 
por todo o activo socia l. 

§ unico. Os fundos monetarios ou em papeis de 
credito serão depositados em qualquer casa bancaria 
que mais confiança mereça, á ot·dem da direcção da 
associação e não poderão ser levantadas sem a assigna
tura do director e do thesoureiro, tendo tambem o 
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documento de levantamento apposto o carimbo da as-
socjação. 

CAPITULO V 

Assembleia geral, Direcção e Conselho Fiscal 

Art. 10.o A assembleia geral é composta de todos 
os socios ordinarios no goso pleno dos seus direitos, 
sendo n'ella completa a soberania. 

Art. 11 .0 As suas resoluções são va lidas qua ndo 
tomadas pela maioria dos socios pr·esentes , r eunidos á 
hora marcada e no local designado. 

§ 1.0 A convocação será sempre fei ta por· avisos 
d irectos ou nos jor·naes com, pelo menos, quarenta e 
oito horas de antecedencia, desig nando local, bor·a da 
reuni ão e assumpto a trata r. 

§ 2. 0 A convocação será feita pelo presidente da 
assembleia ger al. 

§ 3.0 O numero r.nini mo de socios pr·escntes para 
que a assembleia geral possa funccionar será de um 
t erço dos associa.dos. . . 

Art. 12.0 Não se reumndo o numero de socws 
<l.esignados no paragr·apho 3 .0 do art. 11. 0 n~ primeira 
.convocação, poderá então, na segunda, funccwnar com 
qualquer numero de socios . 

Al't . 13.0 A assembleia geral ter·á sessões Ol'd i
narins c extraordina rias. 

Art. 14.0 As ses~ões ordinarias serão: uma em 
firis de F ever·eiro para examinat·, discuti!·, appr·ôvar·ou 
modificar o relatorio e .contas da gerencia transacta; 
outra em começos de Dezembro para e leições dos cor
pos gc r·entes e m eza da assembleia geral. do novo anno 
socicll que começa sempre em 1 de Janerro. 

Ar t. 15.u As sessões ext raor·d inari as terão Jogar 
sem pre que a meza da assembleia geral, a d irecção ou 
o conselho fisca l o ju lguem conveniente ou quando o 
r equeiram por· motivo justi ficado , quando haja recurso 
de qualquer associado conforme o disposto na a línea c) 
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do art. 8 .0 ou quando seja r-equerida por, pelo menos, 
qui nze socios no p leno goso dos seus direitos e com 
oito dias de a ntecipação. 

Ar-t. 16.0 A meza da asse mbleia geral compôr-se
ha àe um presidente e dois secretaries. 

§ 1." Set·á eleito conjunct.amente um vice-presi
dente. 

§ 2.0 Ao presidente da meza compete a dir·ec<;ão 
dos trabalhos c aos secretaries provêr a todo o expe
diente. 

Art. 17.0 A dir~cção será composta de um pre
sidente, um vice-presiden te , dois secretaries, um the
so ur· eiro e dois vogaes effectivos. 

§ u nico. E leger-se-hão conj unctamen te dois sup
plentes: para as vagas ou fal tas dos vogaes cffectivos. 

Art. 18.0 Aos secr·etar ios com pete a a r-rumação 
da escri p ta que não diga respeito á thesouraria e ao 
thesoureiro a escripta da th esomal"Ía, movimento de 
fu ndos, etc. 

§ u nico . A direcção no seu conjuncto é solidaria
mente responsavel com o tbesour·eiro pelo activo socia l, 
bem como em todos os actos administrativos-salvo 
quando haja declar-~ção de vot_o. . . . 

Art. 19.0 A d1recção tera uma reumão ordmana. 
todos os mezes e as extraordinal'ias que j ulgar conve
nientes. 

Art . 20.0 O conselho fi scal compôr-se-ha de tres 
membros : um presiden1e e dois vogaes, dos quaes um 
servirá de secretar·io. 

§ unico . O conselho fiscal ter á dois supplentes· 
e leitos conjunctamente. 

Art. 21.0 São attribui ções d'este conselho: 
a) Vigia t· pelo cumprimento integ ra l d 'esta lei 

estatui nte . 
b) Dos r egu lamentos internos quando os haja . 
c) Dar o seu par-ecet· annual sobre as contas e 

marcha dos trabalhos da direcção e coadjuvar a dir·ec
ção no que esteja ao seu a lcance. 
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Art. 22.0 A lista dos candidatos aos cargos as
s ocia tivos ser á apresen tada pela meza e for necida a 
todos os pr esentes que tee m completo direito de modi
ficar a lista como lhe par eça de justiça . 

§ 1.0 O escru tínio se1·á secreto sendo em seguida 
fei ta a pr oclamação. 

§ 2.o As lis tas serão apr esen tadas dobradas em 
quatro e não serão validas as que apresentarem emen
das a lapis, as impressas e as que tiverem qualquer 
s ignal exterior. 

CAPITULO VI 

Disposições geraes 

Ar t. 23." A dissolução da associação só poderá 
tel' Jo aar· por fa lta de I' eceita e quando estive rem esgo
tados 

0
os seus recursos e n 'esse caso o seu espolio r e

verteeá a favor de uma associação ou casa de bene
fice ncia do Porto. 

Art. 24.0 Os pl'esentes estatutos são lei organica 
da associação devendo-lhe todos os socios submissão. 

§ unico . E m tudo quan to uão fiq ue ex pr esso r e
O'ulará a lei do Estado e o que especia lmente se usa1' 
5 . 
em associações congeneres . 

P oeto e Secretaria da Associação de Classe dos 
Ajudan tes de Despachantes da Al fa.ndega do Porto, 12 
de Setembro de 1911. 

A Com,missão O·ruanisado'ra, 

Guilherme Claro 
J oaquim 'Ceixeira Barroca 
J ulio Gomes d' }\lmeida f\ibeiro 
Joaquim ferreira da Silva 
Joaquim Gomes f erreira 
Nfario 'Ceixeira da Costa 

I' 
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José da Silva Polonia 
José .1\ugusto de Carvalho 
João Guedes de Castro 
}\ntonio Vieira dos Santos 
José Cezar Coutinho 

Paços do Governo da Republica, 20 de .Janeit·o 
de :1912. 

• 


	1
	2
	3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11

