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---- ESTATUTOS DA ACOMSEGUR --------------------------------------------------------------------  

---- CAPITULO I -----------------------------------------------------------------------------------------------  

---- ARTIGO UM -----------------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Denominação, duração, âmbito, sede e fins)-----------------------------------------------------  

1.--  A Associação adopta a designação de ACOMSEGUR – ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL DE CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS-----------------------------------  

2.-- A Associação não tem fins lucrativos, goza de personalidade jurídica, e passa a 

reger-se pelos presentes Estatutos. ----------------------------------------------------------------------  

3.-- A Associação durará por tempo indeterminado.--------------------------------------------------  

4 - A Associação tem a sua sede em Massamá na Rua de Goa, 36 ( trinta e seis) , Atelier 
Esquerdo, freguesia de Massamá, concelho de Sintra,  podendo por proposta da 
Direcção aprovada em Assembleia Geral ser transferida para outro local    

5 -  A admissão dos sócios far-se-á em conformidade com o artigo quarto. 
 
ARTIGO DOIS -------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Objectivos) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Associação tem por objecto: associação comercial.-----------------------------------------------

-- 

---- ARTIGO TRÊS--------------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Atribuições) -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Compete em especial à Associação: ------------------------------------------------------------------  

a)-- Representar os associados junto das Seguradoras e de outras Associações 

nacionais ou estrangeiras, em todas as matérias que respeitem à actividade económica. -  

b)-- Apoiar as Associações representativas da classe a nível nacional, na defesa de 

todos os problemas do sector. -----------------------------------------------------------------------------  

c) Recolher e divulgar informações e elementos estatísticos do sector bem como 

organizar e manter actualizado o cadastro dos associados.----------------------------------------  

d) Promover a criação de serviços de apoio aos associados. --------------------------------------  

e) Criar grupos de trabalho, para estudo e discussão de assuntos de interesse comum, 

sem caracter vinculativo, para depois serem apresentadas à Assembleia Geral.-------------  

f) Promover reuniões de esclarecimento e informação, para analise e aprofundamento de 

opiniões que depois possam ser úteis aos Associados. 

 2. A Associação poderá integrar-se em Estruturas Associativas, com objectivos 

idênticos para uma mais ampla representatividade, se tal for aprovado em Assembleia 

Geral, sob proposta da Direcção ou de um Grupo mínimo de dez Associados. ---------------  
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3. Na prossecução dos seus objectivos a Associação pode:--------------------------------------- 

a) Proceder a negociações com as Seguradoras de comissões mínimas de 

comercialização e outras regalias comerciais para os associados. -------------------------------  

b) Negociar com as Seguradoras planos de Seguros a comercializar pelos associados. ---  

c) Efectuar estudos de mercado, programar e concretizar acções de promoção tendo em 

vista o beneficio dos Associados e dos seus clientes e o prestígio da Associação. ----------  

d) Prestar aconselhamento, apoio comercial ou técnico aos associados.-----------------------  

e) Apoiar ou promover acções de formação comercial ou técnica. -------------------------------  

f) Promover o espírito de solidariedade e apoio entre os associados.----------------------------  

----CAPITULO II ------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- ARTIGO QUATRO---------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Admissão de Associados)-----------------------------------------------------------------------------  

1.-- Cada um dos membros do Grupo Fundador é automaticamente admitido na 

Associação por inerência própria. -------------------------------------------------------------------------  

2.-- Podem posteriormente ser admitidos como novos sócios outros Corretores, Firmas 

Mediadoras ou Individuais com actividade predominante de Mediação de Seguros. --------  

3.--  A admissão de futuros associados, far-se-á por pedido escrito dos interessados e 

concretizar-se-á após deliberação favorável da Direcção. ------------------------------------------  

4.-- Das admissões ou rejeições, poderá haver recurso para a Assembleia Geral, a 

interpor pelo(s) interessado(s) ou por um conjunto mínimo de cinco associados, até 

quarenta dias após a comunicação da deliberação. --------------------------------------------------  

5.-- A Assembleia Geral deliberará sobre o recurso na primeira reunião ordinária que 

ocorrer após esses recursos, e a sua decisão é vinculativa, só podendo voltar a ser 

reavaliada dois anos depois.--------------------------------------------------------------------------------  

---- ARTIGO CINCO ------------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Direito dos Associados)--------------------------------------------------------------------------------  

São direitos dos Associados: ------------------------------------------------------------------------------  

a)-- Participar nas Assembleias Gerais discutir o votar os assuntos. -----------------------------  

b)-- Eleger e ser eleito para qualquer orgão social da Associação. -------------------------------  

c)-- Reclamar perante os orgãos sociais os actos que considere lesivos dos interesses 

dos associados ou da associação. ------------------------------------------------------------------------  

d)-- Usufruir de todas as iniciativas, benefícios e regalias criadas pela Associação. ---------  

e)-- Apresentar sugestões visando melhorar o funcionamento da Associação.----------------  

f) -- Requerer a convocação de reuniões extraordinárias da Assembleia Geral, em 

conjunto com um mínimo de vinte associados. --------------------------------------------------------  

g)-- Representar a Associação, se para tal nomeado pela Direcção, perante entidades 

públicas, organismos empresariais, sindicais, associações de consumidores ou outros. ---  
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h)-- Participar em Grupos de Trabalho para que seja nomeado pela Direcção ou pela 

Assembleia Geral. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

i)--- Solicitar por escrito a sua demissão de sócio. ----------------------------------------------------  

---- ARTIGO SEIS---------------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Deveres dos Associados) -----------------------------------------------------------------------------  

São deveres do Associado: ---------------------------------------------------------------------------------  

a)-- Colaborar com a Associação, em todas as matérias de interesse especifico ou 

comum.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b)-- Exercer com zelo, dedicação e eficiência o cargo para que for eleito ou designado. ---  

c)-- Pagar as quotas e outras comparticipações aprovadas de acordo com a alínea b) do 

artigo doze-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d)-- Cumprir as disposições legais, estatutárias e regulamentares.-------------------------------  

e)-- Respeitar as deliberações e directrizes da Associação. ----------------------------------------  

f) -- Tomar parte nas Assembleias Gerais. --------------------------------------------------------------  

g)-- Participar e acompanhar as actividades da Associação, contribuindo para o bom 

funcionamento e prestigio da mesma.--------------------------------------------------------------------  

h)-- Comunicar as alterações que se verifiquem na designação das empresas, bem como 

a alteração de morada, no prazo de trinta  dias após a sua concretização.---------------------  

i)--- Fornecer à Associação as informações que forem pedidas, para utilidade comum. ----  

---- ARTIGO SETE--------------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Perda da qualidade de Associado)------------------------------------------------------------------  

Perdem a qualidade de associados: ----------------------------------------------------------------------  

1.-- Os que se demitirem por escrito juntamente com a liquidação das quotas até essa 

data e perdendo de imediato todos os benefícios de associado. ----------------------------------  

2.-- Os que deixarem de satisfazer as condições previstas no número cinco do  artigo um 

dos presentes estatutos. -------------------------------------------------------------------------------------  

3.-- Os que deixarem de pagar as suas quotas, durante seis meses, e as não liquidarem 

dentro do prazo que lhes for fixado pela Direcção.----------------------------------------------------  

4.-- Os que forem demitidos. -------------------------------------------------------------------------------  

5.-- A verificação da perda da qualidade de associado é da competência da Direcção e a 

expulsão compete à Assembleia Geral.------------------------------------------------------------------  
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---- CAPITULO III ---------------------------------------------------------------------------------------------  

---- ARTIGO OITO --------------------------------------------------------------------------------------------  

---- ( Sanções disciplinares )--------------------------------------------------------------------------------  

Ficam previstas as seguintes punições disciplinares: ------------------------------------------------  

a) Voto de censura. -------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Advertência registada. ------------------------------------------------------------------------------------  

c) Suspensão dos direitos e deveres de associado até um, dois ou três anos. ----------------  

e) Demissão ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- ARTIGO NOVE -------------------------------------------------------------------------------------------  

---- ( Regime Disciplinar ) -----------------------------------------------------------------------------------  

1. O não cumprimento, por parte do associado, de dos deveres referidos no artigo seis, 

pode constituir infracção disciplinar punível nos termos dos números seguintes. -------------  

2. É da competência da Direcção a aplicação das sanções, previstas nas alíneas a) e b), 

do artigo oito, para as faltas cometidas com referência às alíneas a) e b) do artigo seis , 

devendo para tal, e no prazo de trinta dias após o conhecimento da mesma, notificar o 

associado, que disporá do mesmo prazo para também por escrito apresentar a 

contestação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

a)-- Recebida a contestação, a Direcção dispõe do prazo de trinta dias para confirmar ou 

corrigir a penalidade então aplicada.----------------------------------------------------------------------  

b)-- Da decisão final da Direcção não cabe recurso.--------------------------------------------------  

3. No que respeita às alíneas c) e d) , do artigo oito a proposta de punição elaborada 

pela Direcção, deverá ser comunicada ao sócio visado, por carta registada com aviso de 

recepção, podendo este apresentar a sua defesa nos trinta dias seguintes à recepção da 

comunicação, após o que a Direcção decidirá se considera relevante a defesa a as 

provas apresentadas, ou se confirma a sua posição, enviando o processo à Assembleia 

Geral, que decidirá nos termos da alínea i) do artigo doze. Desta decisão, deve a 

Direcção dar conhecimento ao sócio em causa.-------------------------------------------------------  

§ Único – A defesa será apresentado pelo interessado, ou representante legal de 

Pessoa Colectiva.----------------------------------------------------------------------------------------------  

---- CAPITULO IV ---------------------------------------------------------------------------------------------  

---- (DA ORGÂNICA E FUNCIONAMENTO) -----------------------------------------------------------  

---- ARTIGO DEZ----------------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Orgãos Sociais)------------------------------------------------------------------------------------------  

1.São Orgãos Sociais da Associação:--------------------------------------------------------------------   

a) A Assembleia Geral----------------------------------------------------------------------------------------  

b) O Conselho Fiscal------------------------------------------------------------------------------------------  

c)-- A Direcção. 
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2.--  Os membros da Mesa da Assembleia Geral,  do  Conselho  Fiscal  e  da Direcção, 

serão eleitos por mandatos de dois anos, e não podem ser eleitos em simultâneo para 

outro cargo social.                                                                                                                                             

3.-- Os membros dos órgãos sociais são eleitos pela Assembleia Geral nos seguintes 

termos: A eleição será feita em escrutínio secreto e listas únicas ou separadas para a 

Mesa da Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, e a Direcção, devendo especificar os 

cargos a desempenhar e quem representa as pessoas colectivas que se candidatam à 

eleição. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) As  listas  de  candidatos para   os  órgãos  associativos,  podem  ser  propostas  pela 
Direcção, ou por um mínimo de cinco associados que apresentem as suas próprias listas 
ou proponham outros associados com autorização  dos mesmos, devendo  ser  enviadas 
ao  Presidente  da   Mesa,  com   a   antecedência  de  dez  dias  em  relação à data  da 
Assembleia Geral “ 

a)-- Na falta de apresentação de listas, nos termos do número anterior, será o assunto 

remetido à competência da Assembleia Geral, que decidirá por votação secreta nominal 

para o Presidente de cada cargo a desempenhar, aceite pelo próprio presente na 

Assembleia Geral, o qual escolherá de imediato os restantes elementos do respectivo 

órgão social, dentro dos presentes ou daqueles que contacte pelo telefone e aceitem o 

respectivo lugar para que são convidados.--------------------------------------------------------------  

4. A eleição dos órgãos sociais deverá efectuar-se até trinta e um de Março do primeiro 

ano do novo mandato.----------------------------------------------------------------------------------------  

5. Findo o período dos mandatos os membros dos órgãos sociais em exercício, mantêm-

se para todos os efeitos legais, no desempenho dos seus cargos até que os novos 

membros eleitos sejam empossados. --------------------------------------------------------------------  

6. Nenhum associado poderá representar mais do que um órgão, ou cargo social 

efectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. No caso de vaga de cargos sociais, por renúncia de mandato, expressa ou tácita, 

avançará, se existir, o suplente eleito para a respectiva vaga, sendo obrigatória votação 

interna de lugares no órgão social respectivo, se essa vaga for do Presidente. ---------------  

8. Se não existir substituto eleito, será convocada Assembleia Geral Extraordinária para 

o preenchimento das vagas até ao final do mandato. 

9. Os corpos gerentes e os titulares dos orgãos sociais, só podem ser destituídos em 

Assembleia Geral expressamente convocada para o efeito, e nesse caso os eleitos 

tomarão posse imediata das suas funções após o apuramento dos votos.---------------------  

10. O exercício dos cargos por inerência da eleição, é gratuito, sem prejuízo de 

reembolso de despesas efectuadas em representação da Associação, desde que 

previamente autorizadas pela Direcção. -----------------------------------------------------------------  
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---- SECÇÃO I--------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- (DA ASSEMBLEIA GERAL) ---------------------------------------------------------------------------  

---- ARTIGO ONZE -------------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Composição) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Geral é constituída por todos os sócios no pleno gozo dos seus direitos.----  

A Mesa da Assembleia Geral é composta por: Um Presidente, Um Vice-Presidente, Um 

Secretário e um Secretário Suplente.---------------------------------------------------------------------  

---- ARTIGO DOZE -------------------------------------------------------------------------------------------  

(Competência)--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Compete à Assembleia Geral:------------------------------------------------------------------------------  

a)-- Eleger e destituir a Mesa da Assembleia, o Conselho Fiscal e a Direcção. 

b)-- Discutir e votar os Estatutos e suas alterações. --------------------------------------------------  

c)-- Discutir e votar o Relatório da Direcção e as Contas de Gerência do ano anterior, 

bem como o parecer do Conselho Fiscal, e decidir sobre a aplicação a dar ao saldo que 

for apresentado.------------------------------------------------------------------------------------------------  

d)-- Fixar após votação a quotização de cada associado, a jóia de admissão para novos 

sócios, bem como outras contribuições para fundos da Associação. 

e)-- Definir e deliberar as linhas gerais da Associação. ----------------------------------------------  

f) -- Analisar e deliberar sob proposta da Direcção ou de um grupo de vinte sócios, ( 

alínea f) do artigo cinco) acerca da aquisição e alienação de bens imóveis e 

empréstimos a contrair. --------------------------------------------------------------------------------------  

g)-- Analisar e deliberar sobre reclamações e recursos, que nos termos dos Estatutos lhe 

sejam submetidos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

h)-- Analisar e deliberar sobre a suspensão e/ou demissão de associados, sob proposta 

da Direcção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

i)--- Analisar e aprovar os regulamentos internos que lhe sejam propostos pela Direcção.-  

j) Deliberar sobre a dissolução e liquidação da Associação.----------------------------------------  

l) Apreciar e deliberar sobre outros assuntos que lhe sejam atribuídos e exercer as 

competências que lhe sejam atribuídas por lei ou pelos presentes estatutos. ----------------  

---- ARTIGO TREZE------------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Competência do Presidente da Mesa) -------------------------------------------------------------  

1.-- Compete ao Presidente da Mesa:--------------------------------------------------------------------  

a)-- Convocar, nos termos estatutários, as reuniões da Assembleia Geral, dirigir os seus 

trabalhos e manter a ordem nas reuniões; --------------------------------------------------------------  

b)-- Dar posse aos membros eleitos dos orgãos sociais, bem como receber os seus 

pedidos de demissão por escrito em alternativa à Direcção, dando imediato 

conhecimento à mesma, por qualquer meio e confirmação por escrito. -------------------------  
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c)-- Tomar conhecimento da demissão de membros eleitos para os orgãos sociais e 

suas substituições através de comunicação imediata da Direcção, por qualquer meio, 

com confirmação por escrito.  

d)-- Participar, sempre que o entenda, nas reuniões da Direcção, mas sem voto. 

e)-- Cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral. ------------------------------  

2. 0 Vice-Presidente substituirá o Presidente nas suas ausências ou impedimentos 

daquele. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Nas reuniões da Assembleia Geral, em que não esteja o Presidente nem o Vice-

Presidente assumirá a direcção dos trabalhos o Secretário, ou na ausência deste o 

Secretário Suplente, que designarão secretários provisórios dentro dos presentes. --------  

4. Na ausência de todos os eleitos, a Mesa será constituída dentro de elementos 

presentes a indicar pela Direcção. ------------------------------------------------------------------------  

---- ARTIGO CATORZE -------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Reuniões) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.-- A Assembleia reúne ordinariamente no primeiro trimestre de cada ano, para votação 

do Relatório Anual, Contas de Gerência da Direcção e Parecer do Conselho Fiscal e 

extraordinariamente, sempre que para tal seja convocada, por iniciativa da Mesa, da 

Direcção, ou a requerimento de mais de vinte sócios, no pleno uso dos seus direitos.------  

2.-- A Assembleia Geral só pode funcionar à hora marcada, desde que estejam 

presentes ou representados a maioria dos seus membros. Funcionará meia hora depois 

com qualquer número de membros presentes ou representados. --------------------------------  

3.-- Tratando-se de reunião extraordinária convocada por Associados, será obrigatória a 

presença da maioria dos requerentes, sem representação, sem o que não poderá 

funcionar ficando anulada e só podendo ser novamente convocada para o mesmo efeito 

um ano depois. 

------ ARTIGO QUINZE---------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Funcionamento) -----------------------------------------------------------------------------------------  

1. Os associados impedidos de comparecer a qualquer reunião da Assembleia Geral, 

poderão delegar noutro sócio a sua representação. --------------------------------------------------  

2. A delegação noutro associado far-se-á por carta com o carimbo ou chancela da firma, 

ou fotocópia do Bilhete de Identidade, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

4. Nenhum associado poderá representar mais de que dois outros. ---------------------------  
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---- ARTIGO DEZASSEIS -----------------------------------------------------------------------------------  

---- (Número de Votos)---------------------------------------------------------------------------------------  

1. Cada associado tem direito a um voto. ---------------------------------------------------------------  

1.-- É permitido o voto por correspondência dentro de envelope fechado não identificado, 

acompanhado de carta assinada, autenticada com carimbo ou chancela ou fotocópia do 

Bilhete de identidade.  

---- ARTIGO DEZASSETE ----------------------------------------------------------------------------------  

---- (Convocatória e Ordem de Trabalhos) --------------------------------------------------------------  

1.-- A convocatória para qualquer reunião da Assembleia Geral, será feita por carta 

registada com aviso de recepção, ou fax ou email com confirmação de recepção com a 

antecedência mínima de dez dias, designando-se sempre o local, dia, hora e agenda de 

trabalhos. 

2.-- Nas reuniões ordinárias da Assembleia Geral, o Presidente da Mesa deverá 

conceder um período a definir depois da ordem de trabalhos, para apreciação de 

assuntos de interesse comum dos associados.  

---- ARTIGO DEZOITO --------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Deliberações)---------------------------------------------------------------------------------------------  

1.-- Em qualquer Assembleia Geral, não poderão ser tomadas deliberações sobre 

matérias estranhas à ordem de trabalhos, salvo se estiver presente a totalidade dos 

sócios ou representados, e concordarem com a alteração da ordem de trabalhos. ----------  

2.-- As deliberações da Assembleia Geral, serão tomadas por maioria absoluta de votos 

dos membros presentes ou representados, salvo o disposto nos artigos trinta e quatro  e 

trinta e cinco, e constarão das respectivas actas. -----------------------------------------------------  

3.-- As votações serão sempre secretas, quando respeitem a eleições ou destituições de 

membros dos órgãos sociais, ou ainda, quando tal for requerido e aprovado pela maioria 

dos membros presentes.   

---- SECÇÃO II -------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- DO CONSELHO FISCAL-------------------------------------------------------------------------------  

---- ARTIGO DEZANOVE -----------------------------------------------------------------------------------  

---- (Composição) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Conselho Fiscal é composto por um Presidente, dois Vogais e um Suplente. --------------  

---- ARTIGO VINTE-------------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Competência) --------------------------------------------------------------------------------------------  

a)-- Compete ao Conselho Fiscal: Discutir e votar os orçamentos ordinários e 

suplementares. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

b)-- Fiscalizar os actos da Direcção que respeitem a matéria financeira. 
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c)-- Examinar a contabilidade e conferir os documentos comprovativos das receitas e 

despesas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d)-- Emitir parecer sobre o Relatório e Contas de Gerência de cada exercício. ---------------  

e)-- Dar parecer sobre a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e obtenção de 

empréstimos. 

f) -- Requerer a convocação da Assembleia Geral quando o julgue necessário. --------------  

g)-- Exercer todas as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei e pelos estatutos. --  

---- ARTIGO VINTE E UM ----------------------------------------------------------------------------------  

---- (Funcionamento e Vinculação)------------------------------------------------------------------------  

1. O Conselho Fiscal deverá reunir ordinariamente, uma vez por ano, por convocação do 

seu Presidente .------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Reunirá extraordinariamente quando for convocado pelo seu Presidente, pela maioria 

dos seus membros ou a pedido da Direcção. ----------------------------------------------------------  

3 .A convocatória para qualquer reunião do Conselho Fiscal, será feita com a 

antecedência mínima de oito dias. ------------------------------------------------------------------------  

4. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos dos 

presentes, cabendo ao Presidente voto de qualidade, e constará das respectivas actas. --  

5. Nas reuniões do Conselho Fiscal, poderão estar presentes os membros da Direcção, 

e será sempre obrigatória a presença do Director com o pelouro de Tesouraria ou de 

outro em quem este delegue. ------------------------------------------------------------------------------  

---- SECÇÃO III ------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- DA DIRECÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------  

----  ARTIGO VINTE E DOIS ------------------------------------------------------------------------------  

---- (Composição) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A Direcção é composta por três membros efectivos e um suplente. 
a) Presidente  
b) Secretário 
c) Tesoureiro 
d)  Vogal Suplente 

 
A falta não justificada de um membro da Direcção a três reuniões seguidas, ou seis 

interpoladas, no decurso de um ano civil, implica perda do mandato.----------------------------  

---- ARTIGO VINTE E TRÊS ------------------------------------------------------------------------------  

---- (Competência) --------------------------------------------------------------------------------------------  

---- Compete à Direcção: ------------------------------------------------------------------------------------  

a) Gerir a Associação, praticando todos os actos necessários à realização dos seus fins. -  

b) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais, estatutárias e regulamentares, bem 

como as deliberações da Assembleia Geral.------------------------------------------------------  
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c) Conferir e visar todos os documentos de despesas e receita. ----------------------------------  

d) Criar e coordenar as estruturas administrativas e o regulamento interno se necessário.  

e) Admitir pessoal, com o acordo maioritário da Direcção e fixar categorias e 

vencimentos, dentro dos orçamentos aprovados pela Assembleia Geral. ----------------------  

�) Compete à direcção adquirir ou vender os equipamentos previstos nos orçamentos 
aprovados pela Assembleia Geral�� �

g) Deliberar sobre a admissão de sócios, e propor à Assembleia Geral, nos termos do 

número três do artigo nove, a suspensão e/ou demissão de associados.-----------------------  

h) Aplicar sanções nos termos dos estatutos. ----------------------------------------------------------  

i) Designar delegados ou representantes da Direcção quando necessários. -------------------  

j) Elaborar durante o mês de Novembro de cada ano, o orçamento ordinário para o ano 

seguinte, e em qualquer data orçamentos suplementares necessários, submetendo-os à 

discussão e votação do Conselho Fiscal.----------------------------------------------------------------  

l) Elaborar o relatório e contas de gerência, respeitantes ao exercício do ano anterior, e 

apresentá-los à discussão e votação da Assembleia Geral, conjuntamente com o parecer 

do Conselho Fiscal. -------------------------------------------------------------------------------------------  

m) Propor a modificação parcial ou total dos estatutos, submetendo-os à discussão e 

votação da Assembleia Geral.------------------------------------------------------------------------------  

n) Convocar a Assembleia Geral ou o Conselho Fiscal, sempre que necessário.-------------  

o) Propor à Mesa da Assembleia Geral, acertos das quotas a pagar pelos associados. ----  

p) Propor à Assembleia Geral, adquirir, alienar e onerar bens imobiliários, bem como 

contrair empréstimos, mediante parecer do Conselho Fiscal.. -------------------------------------  

q) Assegurar a cobrança da quotização e outras contribuições financeiras dos 

associados.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

r) Assinar cheques e outros meios de pagamento sempre com a assinatura de dois 

membros da Direcção. ---------------------------------------------------------------------------------------  

s) Utilizar medidas práticas com vista à obtenção do pagamento de quotização e outros 

compromissos dos associados em atraso.--------------------------------------------------------------  

t) Fazer-se representar nas reuniões do Conselho Fiscal, e prestar todos os 

esclarecimentos elementos relacionados com a parte financeira que lhe sejam pedidos. --  

u) Exercer todas as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei e pelos estatutos----- . 

v) Propor  à  Assembleia Geral  a  admissão  de  um Director Executivo, ao qual quando 
admitido, se aplicará  o  disposto  na  Redacção  final  da  alínea e) do artigo vinte e três  
e vencimentos dentro dos orçamentos aprovados pela Assembleia Geral . 
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---- ARTIGO 24º -----------------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Competência do Presidente da Direcção)---------------------------------------------------------  

1.-- Compete ao Presidente da Direcção, em especial:----------------------------------------------  

a) Representar a Associação em juízo e fora dele. ---------------------------------------------------  

b) Convocar e presidir às reuniões da Direcção. ------------------------------------------------------  

c) Promover a coordenação geral da actividade da Associação, e orientar superiormente 

os respectivos serviços.--------------------------------------------------------------------------------------  

d) Zelar pelos interesses e prestigio da Associação, e pelo cumprimento de todas as 

disposições legais aplicáveis à Associação. ------------------------------------------------------------  

f)  Distribuir pelos Directores os respectivos pelouros.----------------------------------------------- 

 2. Aos Directores, compete cooperar com o Presidente, substituindo-o nas sua 

ausências ou impedimentos, e exercer as funções que este neles delegar.--------------------  

3. Na falta ou impedimento definitivo do Presidente, as suas funções passam a ser 

exercidas por Director designado pelo mesmo e no caso de demissão do Presidente e 

até novas eleições assumirão a presidência interina todos os restantes membros com 

inclusão do Suplente eleito, votando entre eles o lugar de presidente interino. ----------------  

4. 0 Presidente da Direcção, poderá delegar parte das suas funções em qualquer 

membro da Direcção.-----------------------------------------------------------------------------------------  

---- ARTIGO VINTE E CINCO -----------------------------------------------------------------------------  

---- (Funcionamento) -----------------------------------------------------------------------------------------  

1.-- A Direcção reunirá em sessão ordinária, pelo menos duas vezes por cada ano civil e 

extraordinariamente sempre que para tal, seja convocada pelo Presidente ou pela 

maioria dos seus membros.---------------------------------------------------------------------------------  

2.-- Cada membro disporá de um voto, tendo o Presidente voto de qualidade em caso de 

empate. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.-- A Direcção deliberará por maioria dos votos dos titulares presentes e não poderá 

deliberar se não estiver presente a maioria dos seus membros. ----------------------------------  

4.-- À reunião de Direcção poderão assistir, sem voto, o Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral e o Presidente do Conselho Fiscal. ----------------------------------------------  

---- ARTIGO 26º -----------------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Vinculação) -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Para obrigar a Associação, são necessárias, e bastantes, as assinaturas de dois 

membros da Direcção, uma das quais deverá ser a do Presidente ou, na sua ausência 

ou impedimento a dos dois Directores. Nos actos de gestão financeira, será sempre 

obrigatório a assinatura do Director com o pelouro de Tesouraria, ou de quem o 

represente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2. Os actos de mero expediente, serão assinados pelo Presidente da Direcção, por um 

Director, ou funcionário qualificado, a quem sejam atribuídos poderes para o efeito.--------  

3. As deliberações da Direcção serão tomadas por maioria de votos dos membros 

presentes nas reuniões e constarão das respectivas actas. ----------------------------------------  

4. Os membros da Direcção são solidariamente responsáveis. -----------------------------------  

5. São isentos de responsabilidade os membros da Direcção que tenham emitido voto 

contrário à deliberação tomada ou que, não tendo estado presentes à reunião 

respectiva, lavrarem o seu protesto na acta da próxima reunião a que assistirem.-----------  

---- CAPITULO V ---------------------------------------------------------------------------------------------  

---- (DO REGIME FINANCEIRO)--------------------------------------------------------------------------  

---- ARTIGO VINTE E SETE -------------------------------------------------------------------------------  

1.Constituem receitas da Associação: -------------------------------------------------------------------  

a) O produto das quotas pagas pelos associados. ----------------------------------------------------  

b) As contribuições que vierem a ser criadas para fundos da Associação. ---------------------  

c) Os juros e outros rendimentos. -------------------------------------------------------------------------  

d) As comparticipações, previamente acordadas, correspondentes ao trabalhos 

específicos, solicitados pelos associados. --------------------------------------------------------------  

e) Quaisquer outros benefícios, donativos ou contribuições extraordinárias dos 

associados, de empresas ou outras. ---------------------------------------------------------------------  

2. As receitas serão depositadas em conta da Associação, no estabelecimento de 

crédito, determinado pela Direcção. ----------------------------------------------------------------------  

---- ARTIGO VINTE E OITO -------------------------------------------------------------------------------  

---- (Despesas)-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Constituem despesas da Associação: -------------------------------------------------------------------  

a) Todos os pagamentos provenientes de encargos de funcionamento e execução das 

finalidades da Associação, no exercício das competência da Direcção, tendo sempre em 

linha de conta as verbas cabimentadas em Orçamento ---------------------------------------------  

b) Quaisquer outras que se integrem no objecto da Associação, desde que previamente 

autorizadas pelo Conselho Fiscal. -------------------------------------------------------------------------  

---- ARTIGO VINTE E NOVE ------------------------------------------------------------------------------  

---- (Fundo de reserva associativo) -----------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Geral poderá deliberar a criação de um fundo destinado a obras e 

iniciativas sociais de interesse comum dos associados, bem como ao apoio associativo, 

à formação profissional à assistência técnica aos associados e ao que se entender por 

útil, sendo para tal necessária a presença na Assembleia Geral de mais de metade  dos 

Associados efectivos.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 



�� �

---- ARTIGO TRINTA ----------------------------------------------------------------------------------------  

---- (Relatório e Contas) -------------------------------------------------------------------------------------  

O Relatório da Direcção e as Contas de Gerência anuais, serão apreciados e votados 

em reunião da Assembleia Geral, até final do primeiro trimestre do ano seguinte ao 

exercício a que respeitam. ----------------------------------------------------------------------------------  

---- CAPITULO VII --------------------------------------------------------------------------------------------  

---- DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS--------------------------------------------------------  

---- ARTIGO TRINTA E UM --------------------------------------------------------------------------------- 

 ------(Património) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Os bens e valores adquiridos passam a integrar o património da Associação. ----------------  

---- ARTIGO TRINTA E DOIS  ----------------------------------------------------------------------------  

---- (Ano social) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O ano social coincidirá com o ano civil. ------------------------------------------------------------------  

---- ARTIGO TRINTA E TRÊS ----------------------------------------------------------------------------  

---- (Corpos Sociais e Grupo Fundador) -----------------------------------------------------------------  

2.-- A composição dos órgãos sociais para o corrente ano e biénio dois mil e três –dois 

mil e quatro é a seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------  

Mesa da Assembleia Geral:---------------------------------------------------------------------------------  

Presidente: Lam - Sociedade Mediação  Seguros, Lda representada por Carlos José de 

Oliveira Fernandes; -------------------------------------------------------------------------------------------  

Vice Presidente: Movisegur - Sociedade Mediação de Seguros, Lda  representada por 

Luis Miguel da Conceição Pereira Carvalho Ribeiro; -------------------------------------------------  

Secretário: Beja Seguros-Soc Mediadora de  Seguros, Lda representada por Manuel 

Fernando da Piedade Beja. ---------------------------------------------------------------------------------  

Direcção ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presidente: Augusto Pires Martins da Silva; ------------------------------------------------------------  

Directores: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FS - Mediação de Seguros, Lda representada por Fernando José Silva Sousa; e Ilidio 

Conceição - Soc Med Seguros, Unipessoal, Lda, representada por Ilidio António Duarte 

da Conceição. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conselho Fiscal ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presidente: Segursintra – Corretores de Seguros, Lda representada por Carlos Alberto 

Magalhães Silva;-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais: Catarino Seg – Soc. Mediação de Seguros Lda representada por Valentim Luis 

Catarino. M I Carioca -Mediação de  Seguros, Lda representada por Manuel Inocencio 

Carioca;  
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3.-- O Grupo Fundador tem a seguinte composição: A J  M Casinhas Mediação de  

Seguros, Lda; Augusto Pires Martins da Silva; Beja Seguros-Soc Mediadora de  

Seguros, Lda; Catarino Seg – Soc. Mediação de Seguros Lda., FS - Mediação de 

Seguros, Lda; Globo - Corretores de Seguros, Lda; Ilidio Conceição - Soc Med Seguros, 

Unipessoal, Lda; Julia Monteiro & Luis Monteiro Mediadores de Seguros, Lda; Lam - 

Sociedade Mediação  Seguros, Lda; M I Carioca -Mediação de  Seguros, Lda; Maria 

Elisabete Gonçalves Lourenço Delgado, Movisegur - Sociedade Mediação de Seguros, 

Lda; Segursintra – Corretores De Seguros, Lda 

---- ARTIGO TRINTA E QUATRO ------------------------------------------------------------------------  

---- (Alteração dos estatutos) -------------------------------------------------------------------------------  

1. Qualquer proposta de alteração aos estatutos, será submetida à aprovação da 

Assembleia Geral, em reunião extraordinária expressamente convocada para o efeito. A 

convocação da Assembleia Geral, para alteração dos estatutos, será feita conforme 

determina o artigo dezassete destes estatutos com pelo menos vinte dias de 

antecedência, acompanhada do novo texto proposto. -----------------------------------------------  

As deliberações sobre alterações aos estatutos, exigem a presença em Assembleia 

Geral de mais de metade de associados efectivos, presentes ou representados, na 

respectiva reunião e o voto favorável de três quartos do número de associados 

presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- ARTIGO TRINTA E CINCO ---------------------------------------------------------------------------  

---- (Dissolução e Liquidação)------------------------------------------------------------------------------  

1.--  A Associação só poderá ser dissolvida por deliberação tomada por mais de três 

quartos da totalidade dos seus associados, reunidos em Assembleia Geral, 

expressamente convocada para o efeito, tal como determina o artigo dezassete dos 

estatutos, com a antecedência mínima de trinta dias.------------------------------------------------  

2.-- Para cumprimento do disposto neste artigo, será admissível o voto por procuração 

ou por correspondência, conforme números um e dois do  Artigo dezasseis ------------------  

3.-- Assembleia Geral ao votar a dissolução da Associação, designará os membros que 

constituirão a Comissão Liquidatária, fixando o prazo e condições de liquidação, bem 

como o destino a dar ao património disponível.--------------------------------------------------------  

---(Escritura de Constituição da Acomsegur efectuada em nove de Outubro de dois mil e 

dois, no Décimo Sétimo Cartório  Notarial de Lisboa)------------------------------------------------ 

 


