
 

    

 

 

REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO 

 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

  

Artigo 1º 

(Entidade Promotora) 

A associação “IN – Associação para a Inclusão ao Longo da Vida” é uma instituição particular de 

solidariedade social, constituída por escritura pública lavrada no Cartório Notarial, sito à Rua de 

Camões, nº 219, 1º Esquerdo, no Porto, no dia 4 de outubro de 2013, regula-se pelo disposto no 

Decreto-Lei 119, de 25 de fevereiro de 1983, pelos seus estatutos e pelo presente Regulamento 

Interno, aprovado em Assembleia Geral. A presente Associação tem sede na Rua do Tâmega, 4200-

502 concelho do Porto, distrito do Porto. Pode, no entanto, ser transferida para outro local que se 

considere conveniente. 

 

Artigo 2º  

(Objeto e Âmbito de Aplicação) 

O presente regulamento estabelece os princípios gerais de funcionamento interno e organização da 

“IN – Associação para a Inclusão ao Longo da Vida” e é aplicável aos seus sócios e beneficiários 

dos serviços assegurados. A Associação possui Estatutos, a cujos princípios se submete o presente 

regulamento. 

Situações não previstas neste regulamento carecerão de decisão da Direção “IN – Associação para a 

Inclusão ao Longo da Vida”. 

Artigo 3º 

 (Legislação Aplicável) 

A “IN – Associação para a Inclusão ao Longo da Vida” rege-se pelos seus estatutos e regulamento 

interno e pela demais legislação aplicável, nomeadamente o Decreto-Lei nº 119/83 de 25 de 

fevereiro. 

Artigo 4º 

(Objetivos) 

A associação “in – Associação para a Inclusão ao Longo da Vida” tem por objetivo principal a 

promoção da inclusão ao longo da vida de pessoas com incapacidades relacionadas com 

dificuldades ao nível das funções do corpo, atividades e participação.  
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Artigo 5º 

(Serviços Assegurados)  

Serão assegurados serviços de atendimento psicossocial e atividades de ocupação e animação para 

pessoas com dificuldades ao nível das funções do corpo, atividades e participação, elaborando 

propostas de trabalho concretas e particularizadas a cada caso, adequadas à avaliação de 

necessidades previamente realizada. Pretende-se ainda desenvolver ciclos de formação e seminários 

para famílias, técnicos e outros agentes da comunidade. Procurar-se-á que os serviços assegurados 

tenham uma dimensão o mais inclusiva possível. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Associados 

 

Artigo 6º 

(Qualidade de Associado) 

Podem ser associados da “in – Associação para a Inclusão ao Longo da Vida” pessoas singulares e 

pessoas coletivas que se proponham contribuir para a realização dos fins da Associação, mediante o 

pagamento de quotas e/ou através da prestação de serviços. A Associação é composta por um 

número ilimitado de associados. 

 

Artigo 7º 

(Categorias de Associados) 

Contemplar-se-ão duas categorias distintas de associados, designadamente, sócios efetivos e sócios 

apoiantes. Os associados efetivos são pessoas singulares ou coletivas que se proponham colaborar 

na realização e prossecução dos fins da associação, devendo ser propostos por outros sócios e 

posteriormente aprovados pela Direção. Obrigam-se ao pagamento de uma quota mensal. Os 

associados apoiantes são pessoas singulares ou coletivas que contribuem, voluntariamente, com 

uma quota regular para as receitas da associação ou com a prestação de serviços, devidamente 

protocolados, não tendo direito a participar nos órgãos sociais da mesma. 

 

Artigo 8º 

(Direitos dos Associados Efetivos) 

a) Participar nas reuniões da assembleia geral;  

b) Eleger e ser eleito para os cargos sociais;  

c) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária, nos termos do artº 21º;  
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d) Examinar os livros, relatórios, contas e demais documentos, desde que o requeiram por escrito 

com a antecedência mínima de 20 dias.  

 

Artigo 9º 

(Direitos dos Associados Apoiantes) 

a) Assistir às reuniões de Assembleia Geral, sem direito de voto;  

b) Frequentar as instalações da associação, sem prejudicar o seu normal funcionamento. 

  

Artigo 10º 

(Deveres dos Associados Efetivos) 

a) Pagar pontualmente uma joia e as suas quotas, conforme o prazo e importância estabelecidos em 

assembleia geral;  

b) Comparecer às reuniões da assembleia geral;  

c) Observar as disposições estatutárias e regulamentares e as deliberações dos corpos gerentes;  

d) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que forem eleitos.  

 

Artigo 11º 

(Deveres dos Associados Apoiantes) 

a) Pagar regularmente as quotas e/ou cumprir com o protocolo estabelecido para a prestação de 

serviços. 

 

Artigo 12º 

(Sanções por Violação dos Deveres de Associados) 

1. Os sócios que violarem os deveres estabelecidos nos artigos 10º e 11º ficam sujeitos às seguintes 

sanções:  

a) Repreensão;  

b) Suspensão de direitos;  

c) Demissão.  

2. A sanção de repreensão será aplicada ao sócio, por comportamento incorreto, sempre que a 

Direção entenda ter lesado o prestígio da Associação, de qualquer sócio ou funcionário. 

3. A sanção de suspensão de direitos, que poderá prolongar-se até seis meses, será aplicada ao 

associado que, por mais de três vezes, seja reincidente na pena de repreensão ou que, no interior da 

sede social ou no decorrer de atividades promovidas pela Associação, tome atitudes agressivas ou 

direta ou dolorosamente participe em conflitos pessoais de natureza penal. 
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4. A sanção de demissão será aplicada ao sócio que cause voluntariamente danos graves ao 

património da Associação ou que, de forma reiterada e grave, contribua para o seu descrédito ou, 

ainda, que utilize o nome da Associação, com intuitos fraudulentos, para a concretização de 

objetivos que não se coadunem com os fins estatutários.  

 

Artigo 13º 

(Competência para a Aplicação de Sanções) 

1. As sanções das alíneas a) e b) do artigo 12º são aplicadas pela Direção. 

2. A sanção de Demissão é da competência da Assembleia-Geral. 

 

Artigo 14º 

(Direitos e Deveres dos Associados após Aplicação de Sanção) 

1. Das sanções aplicadas pela Direção, cabe recurso para a primeira Assembleia Geral, que se 

realize após deliberação impugnada. 

2. Os sócios suspensos continuam obrigados ao pagamento das suas quotas, incluindo o período de 

suspensão de direitos. 

 

Artigo 15º 

(Readmissão de Associados) 

1. A readmissão de um sócio demitido só é válida se for aprovada em Assembleia Geral, por 

escrutínio secreto e por pelo menos dois terços de votos dos presentes. 

 

Artigo 16º 

(Condições de Exclusão de Associado) 

1. Perdem a qualidade de associado:  

a) Os que pedirem a sua exoneração;  

b) Os que deixarem de pagar as suas quotas durante 12 meses, sem que para isso invoquem à 

Direção motivo atendível; 

c) Os que forem demitidos nos termos da alínea c) do artigo 12º .  

2. O associado que por qualquer forma deixar de pertencer à associação não tem direito a reaver as 

quotizações que haja pago, sem prejuízo da sua responsabilidade por todas as prestações relativas 

ao tempo em que foi membro da associação. 

3. O associado que perca essa condição por exclusão pode solicitar, por escrito, à Direção, a sua 

reintegração. A primeira readmissão será da competência exclusiva da Direção. Contudo, se o sócio 
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tiver perdido por mais de uma vez a sua qualidade de associado, o seu pedido de readmissão terá 

que ser submetido à Assembleia-Geral que se efetue posteriormente ao pedido.  

 

Artigo 17º 

(Pagamento de Joia) 

1. O processo de admissão de sócio efetivo contempla o pagamento de uma joia inicial única, no 

valor de 25€. 

2. O pagamento de joia poderá ser realizado por transferência bancária (0036 0073 99100074878 

19) ou via correio, para a sede social da Associação. 

  

Artigo 18º 

(Pagamento de Quotas de Associados Efetivos) 

1. Os associados efetivos deverão assegurar o pagamento de uma quota anual no valor de 60€, que 

poderá ser paga anualmente ou semestralmente, por antecipação. 

2. O pagamento de quota poderá ser realizado por transferência bancária (0036 0073 99100074878 

19) ou via correio, para a sede social da Associação.  

 

Artigo 19º 

(Pagamento de Quotas de Associados Apoiantes) 

1. Os associados apoiantes deverão assegurar o pagamento de uma quota anual, no valor mínimo de 

15€ ou assegurar um serviço a definir, de acordo com as necessidades da Associação, devidamente 

protocolado.  

2. O pagamento de quota poderá ser realizado por transferência bancária (0036 0073 99100074878 

19) ou via correio, para a sede social da Associação. 

 

Aprovado em AssembleiaGeral, a 14 de dezembro de 2013 

 

_________________________________________________ 

(Presidente da Assembleia Geral) 

 

_________________________________________________ 

(Presidente da Direção) 

 

_________________________________________________ 

(Presidente do Conselho Fiscal) 
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