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ALTERA~AO DOS ESTATUTOS 

------------No dia vinte e do is Julho de dois mil e quinze, no Cart6rio 

Notarial em Lisboa, na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 

Empreendimento das Amoreiras, Torre dois, nono andar, sala tres, 

perante mim, Ana Vera Pargana Bentes Gomes de Araujo Arnaut 

Pombeiro, Oficial Publica e Notaria do mesmo, compareceu a 

outorgar: ------------------------------------------------------------------------

------------ Maria Carlota Saldanha Lopes, divorciada, natural de 

Mo<;ambique, residente na Rua Candido Figueiredo, n.o 91, 5.° E, em 

Lisboa.--------------------------------------------------------------------------

------------Outorga na qualidade de Presidente da Direc.;ao, com 

poderes para 0 acto, em representa<;ao da "Casa do Pessoal da 

Faculdade de Medicina de Lisboa", Associa<;ao de direito privado, 

com 0 NIPC 501.621.415, com sede na Faculdade de Medicina de 

Lisboa. -- -----------------------------------------------------------------------

Verifiquei: ---------------------------------------------------------------------

------------a) a identidade da outorgante pel a exibi<;ao do cartao de 

cidadao n.o 9 ZY8 00328079 valido ate 03/09/2019 emitido pela 

Republica Portuguesa; ------------------------------------------------------

------------b) a qualidade e poderes para a pratica deste acto pela 

Acta da Assembleia Geral Extraordinaria de 1111112014 e pelo 

Termo de Posse para 0 bienio 2014/2016 de 20106/2014, dos quais 

apresentou fotoc6pias certificadas a 22/07/2015 por Catarina Costal.

PELA OUTORGANTE FOI DITO, NA INVOCADA 

(1UALIDAI>E: ---------------------------------------------------------------

, 



------------Que, em execuc;ao do deliberado na Assembleia Geral de 

onze de Novembro de dois mil e catorze, altera: ------------------------

------------1) A denominac;ao social da Associac;ao, a qual passa a 

designar-se "Casa do Pessoal da Faculdade de Medicina da 

U niversidade de Lisboa"; -------------------------------------------------

------------2) 0 objecto da Associac;ao 0 qual passa a ser " 1- a) a 

promor;/io cultural, recreativa e social dos seus associados; b) A 

assistencia moral, profissional e material aos seus associados e 

familiares. 2 - Para prossecw;/io dos seus fins, a Casa do Pessoal da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, de acordo com 

as suas disponibilidades financeiras e tecnicas, propoe-se: a) 

Assegurar 0 funcionamento e a boa gest/io do espw;o de restaurar;/io 

indo ao encontro das necessidades dos seus associados; b) 

Organizar passeios, visitas de estudo, excursoes e viagens; c) 

Prom over quaisquer outras actividades de indole social e que forem 

sendo reconhecidas como uteis e necessarias; d) Ocupar os tempos 

livres dos seus associados; e) Organizar program as cu/turais, 

desnortivos e recreativos" bern como· ------------------------------------
r " 

------------3) Reformula integral mente os Estatutos da Associac;ao, 

passando os mesmos a ter a redacc;ao constante do documento 

complementar elaborado nos termos do n.o 2 do artigo 64.° do 

C6digo do Notariado, 0 qual fica a fazer parte integrante da escritura 

para os devidos efeitos legais.----------------------------------------------

Consultei: Certificado de admissibilidade nO 2015020405 com 0 

c6digo de acesso 4724-5762-0546 de 14/05/2015. ----------------------
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----- a) Fotocopias certificadas das mencionadas Actas; ----------------

----- b) Documento complementar. -----------------------------------------

------------Esta escritura foi lida a outorgante e a mesma explicado 0 

seu conteudo, nao tendo sido lido 0 documento complementar por ter 

declarado conhecer perfeitamente 0 seu conteudo. ---------------------

• ~~, (c-.-Lk 1 JL~L --tt. 

A Nohlria, 

VhKJ )~----> 
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Documento complementar elaborado nos termos do numero dois do artigo 642 do Cedigo do 

Notariado para instruir a escritura lavrada no Carterio Notarial em Lisboa, da Notaria Ana Vera 

Pargana Bentes Gomes de Araujo Arnaut Pombeiro, a vinte e dois de Julho de dois mil e quinze, no 

respectivo livro de notas para escrituras diversas numero 80 A, a folhas 112. ---------------------------------

ESTATUTOS 

CASA DO PESSOAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

CAPITULO I 

Denomina~ao, sede e afins 

Artigo 1.0 

A Casa do Pessoal da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, fundada em 

23 de Abril de 1985, abreviadamente, designada por Casa do Pessoal da FMUL, e uma 

associa~ao sem fins lucrativos e passa a reger-se pelos presentes estatutos. 

Artigo 2.° 

A Casa do Pessoal da FMUL tern a sua sede em instala~oes cedidas pela Faculdade de 

Medicina da Universidade de Lisboa sita na Avenida Professor Egas Moniz, 1649-028 Lisboa. 

Artigo 3.° 

A dura~ao da Casa do Pessoal da FMUL e constituida por tempo indeterminado. 

Artigo 4.° 

A Cas a do Pessoal da FMUL tern por fins principais: 

a) A promo~ao cultural, recreativa e social dos seus associados; e 

b) A assistencia moral, profissional e material aos seus associados e familiares. 

Artigo 5.° 

Para prossecu~ao dos seus fins a Casa do Pessoal da FMUL, de acordo com as suas 

disponibilidades financeiras e tecnicas, prop6e-se: 

a) Assegurar 0 funcionamento e a boa gestao do espa~o de restaura~ao indo ao 

encontro das necessidades dos seus associados; 

b) Organizar passeios, visitas de estudo, excursoes e viagens; 
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c) Promover quaisquer outras actividades de indole social e que forem sendo 

reconhecidas como uteis e necessarias. 

d) Ocupar os tempos livres dos seus associados; 

e) Organizar programas culturais, desportivos e recreativos. 

CAPiTULO II 

SECCAOI 

Categorias e admissao 

Artigo 6.° 

1- A Cas a do Pessoal da FMUL tem tres categorias de s6cios: efectivos, nao efectivos e 

hononirios. 

2- Podem ser s6cios efectivos da Cas a do Pessoal da FMUL, todos os funciomirios da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, independentemente da natureza do 

vinculo laboral, quer se encontrem no activo, quer na situac;ao de aposentac;ao/ reforma 

ou que tenham prestado os seus servic;os nesta institui-c;ao e que assim 0 desejarem, 

mediante inscric;ao a aprovar pela direcc;ao. 

3- Consideram-se s6cios nao efectivos, pessoas, singulares ou colectivas que, nao sendo 

s6cios efectivos, paguem uma quota, mediante inscric;ao a aprovar pela direcc;ao. 

4- Consideram-se s6cios hononlrios as pessoas, singulares ou colectivas, a quem, por 

proposta da direcc;ao ou de qualquer s6cio efectivo, a assembleia geral deliberar 

atribuir tal qualidade por haver prestado a Casa do Pessoal da 

FMUL servic;os de excepcional importancia. 

Artigo 7.° 

1- A Admissao de s6cios efectivos e nao efectivos e da exclusiva competencia da direcc;ao. 

2- Da deliberac;ao da direcc;ao que recuse a admissao cabe recurso para a assembleia geral, 

o qual devera ser dirigido ao presidente da mesa, devendo este incluf-Io como ponto 

previo da primeira assembleia geral a realizar ap6s a interposic;ao do recurso. 
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SECCAO II 

Direitos e Deveres dos Socios 

Artigo 8.° 

1- Sao direitos dos s6cios efectivos: 

a) Eleger e ser eleito para os 6rgaos da Associa~ao, nas condi~6es previstas nos pre-sentes 

estatutos e regulamentos aprovados; 

b) Propor, discutir e votar em assembleia geral todas as iniciativas, act os ou factos que 

interessem a Associa~ao; 
c) Ser inform ado regularmente da actividade desenvolvida pela Associa~ao; 

d) Usufruir dos beneffcios previstos nestes estatutos enos regulamentos internos; 

e) Frequentar as instala~6es destinadas pela Associa~ao aos seus s6cios, nas condi

~6es previstas nos presentes estatutos e regulamentos aprovados; 

f) Participar e beneficiar das actividades, iniciativas e program as promovidos pela Casa do 

Pessoal da FMUL. 

2- Sao direitos dos s6cios nao efectivos os que constam nas aline as c), e) e f) do nu-mero 

anterior. 

3- Os s6cios hononirios, quando pessoas ffsicas, tern direito a: 

a) isen~ao de pagamento de quotas; 

b) serem especialmente convidados para assistirem a actos de particular significado na vida da 

Casa do Pessoal. 

Artigo 9.° 

1- Sao deveres dos s6cios efectivos: 

a) Pagar anualmente a quota, conforme 0 prazo e importancia determinados em as-sembleia 

geral; 

b) Exercer gratuitamente com zelo e dedica~ao os cargos para que tenham sido eleitos ou 

nomeados; 

c) Respeitar todos os s6cios, acatando as decis6es dos corpos gerentes ou dos seus 

representantes; 

d) Assistir e participar nas reuni6es da assembleia geral; 

e) Defender 0 born nome e prestigio da associa~ao e colaborar por todos os meios ao seu 

a1cance para a conserva~ao dos bens que Ihe sao pr6prios e na prossecu~ao dos fins 

propostos; 

f) Participar por escrito todas as mudan~as de residencia. 



2- Os s6cios nao efectivos tern todos os deveres dos s6cios efectivos, excepto os constantes 

nas alfneas b) e d) no mimero anterior. 

3- Sao deveres dos s6cios hononirios os consignados no numero 1 deste artigo, ex-ceptuados 

os referidos nas aHneas a), b) e d). 

SEC<;AO III 

Perda da qualidade de socio 

Artigo 10.0 

Perdem a qualidade de associados, os s6cios efectivos e nao efectivos, que: 

a) Renunciem voluntariamente e por escrito a qualidade de s6cios; 

b) Tenham sido punidos com pena de expulsao; 

c) Deixem de pagar quotas, sem motivo justificativo, durante seis meses, e, depois de 

notificados por escrito, nao efectuem 0 pagamento no prazo de 30 dias. 

SEC<;AOIV 

Regime disciplinar 

Artigo 11.0 

Sao passiveis de penalidades, os s6cios que: 

a) Violem as normas estabelecidas nestes estatutos enos regulamentos internos; 

b) Contrariem a aplica~ao das delibera~6es da assembleia geral ou da direc~ao; 

c) Pratiquem actos, qualquer que seja a sua natureza, que, de alguma forma, possam lan~ar 0 

descredito sobre a Associa~ao, prejudicar a reputa~ao dos 6rgaos sociais ou lesar 0 

patrim6nio da associa~ao. 

Artigo 12.0 

1- Aos s6cios que, em consequencia do seu procedimento, deem motivo a pro-cedimento 

disciplinar, podem ser aplicadas as seguintes san~6es: 

a) Advertencia verbal; 

b) Repreensao registada; 

c) Suspensao ate urn ano; e 

d) Expulsao. 



2- A san<;ao disciplinar devera ser proporcional it gravidade da infrac<;ao e devera ter em conta 

as suas circunstancias e a reincidencia do infractor. 

3- A aplica<;ao das penalidades previstas nas aline as a), b) e c) do n.o 1, e da compe-tencia da 

direc<;ao. 

4- A aplica<;ao da penalidade prevista na alfnea d) do n.O 1 e da competencia exclusiva da 

assembleia geral. 

5- A aplica<;ao de qualquer penalidade, com excep<;ao da prevista da alinea a) do n.o 1, 

e obrigatoriamente comunicada por escrito ao associado, por carta registada com aviso de 

recep<;ao. 

6- Da delibera<;ao da direc<;iio que aplique uma das penalidades pre vistas nas aline as a), b) e c) 

cabe recurso para a assembleia geral, 0 qual deve ser interposto, no prazo de 15 dias a 

con tar da data da recep<;ao pelo s6cio da decisao de aplica<;ao da penalidade. 

Artigo 13.0 

1- Nenhuma penalidade podera ser aplicada sem que ao associ ado sejam dadas todas as 

possibilidades de defesa em processo disciplinar. 

2- Depois de 0 s6cio ter exercido 0 seu direito de defesa no ambito do processo dis-ciplinar que 

lhe for instaurado, pode a direc<;ao suspendS-lo preventivamente do exercicio dos seus 

direitos associativos ate conclusao do mesmo, caso a sua pre-sen<;a se mostre 

inconveniente. 

CAPiTULO III 

SEC(:AO I 

Disposi~oes Gerais 

Artigo 14.0 

1- Sao 6rgaos da Cas a do Pessoal da FMUL: 

a) A Assembleia Geral; e b) Os Corpos Gerentes. 2-

Sao Corpos Gerentes da Associa<;ao: 

a) A mesa da Assembleia geral; 

b) A direc<;ao; 

c) 0 Conselho Fiscal. 

3- Nenhum s6cio po de fazer parte de rnais de urn dos 6rgaos sociais. 

5 



4- 0 mandato dos corpos gerentes e de tn~s anos e qualquer dos titulares pode ser reeleito, sem 

restri~6es. 

5- Sao elegiveis para os orgaos sociais todos os socios efectivos que se encontrem no uso dos 

seus direitos civicos e no gozo dos seus direitos associativos. 

6- Em caso de impossibilidade, destitui~ao ou impossibilidade de mais de metade dos membros 

de qualquer dos orgaos sociais, serao convocadas elei<;6es antecipadas para conclusao do 

mandato. 

SEC(:AO II 

Assembleia Geral 

Artigo 15.0 

1- A Assembleia geral e 0 orgao deliberativo maximo da Associa~ao e e constituida por todos 

os s6cios efectivos no pleno gozo dos seus direitos. 

2- Os s6cios nao efectivos e os honorarios podem participar na Assembleia- Geral sem direito a 

voto. 

Artigo 16.0 

Sao da competencia da assembleia geral todas as delibera~6es que, por lei ou pelos presentes 

estatutos, nao sejam da competencia dos outros 6rgaos da Casa do Pessoal da FMUL, 

nomeadamente: 

a) Eleger e destituir os membros dos corpos gerentes; 

b) Destituir os membros dos 6rgaos sociais; 

c) Apreciar e votar anualmente 0 balan~, 0 relat6rio e as contas da direc~ao; 

d) Apreciar e votar anualmente 0 or~amento; 

e) Aprovar altera~6es de estatutos e regulamentos internos; 

t) Decidir sobre a qualidade de s6cio honorario, por proposta da direc~ao ou de qualquer 

s6cio efectivo; 

g) Decidir sobre a exclusao de s6cio efectivo, nao efectivo e honorario. 

h) Decidir sobre os recursos da aplica~ao das penalidades aplicadas pela direc~ao; 

i) Aprovar, sob proposta da direc~ao, as quotas anuais a pagar pelos associados; 

j) Aprovar a dissolu~ao da Casa do Pessoal da FMUL e forma de liquida~ao do seu 

patrim6nio. 
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k) Aprovar os 10g6tipos identificadores da Casa do Pessoal, sob proposta da 

Direc<;ao. 

1) Garantir 0 funcionamento e existencia da casa do Pessoal da FMUL em situ-a<;6es 

excepcionais de falta do exercfcio efectivo das competencias essenciais, atribuidas a 

outros 6rgaos ou s6cios, diligenciando pela nlpida regularizal$ao da actividade 

associativa. 

m) Aprovar a aquisil$ao e aliena<;ao de quaisquer bens, sob proposta da direcl$ao. 

n) Exercer a aCl$ao disciplinar nos termos destes estatutos. 

Artigo 17.0 

Sao nul as e de nenhum efeito as delibera<;6es da assembleia geral contnirias a lei ou aos 

estatutos; sao anuhlveis aquelas que forem tomadas em assembleia convoca-da irregularmente, 

ou sobre materias nao incluidas na respectiva ordem de trabalhos constante da convocat6ria, 

excepto quando a sessao se tiver realizado com a presen<;a de todos os associados. 

Artigo 18.0 

1- A Assembleia geral reunira em sessao ordinaria: 

a) De tres em tres anos para exercer as funl$6es previstas na aHnea a) do artigo 16.°; 

b) Anualmente no 1.0 trimestre, para exercer as funl$6es previstas nas aline as c) e 

d) do artigo 16.°. 

2- A assembleia geral reunira em sessao extraordinaria sobre as demais materias previstas 

no artigo 16.° e ainda: 

a) Sempre que a mesa da assembleia geral 0 entenda necessario; 

b) A solicita<;ao da direc<;ao; e 

c) A requerimento de, pelo menos, 20 % dos s6cios efectivos no pleno gozo dos seus 

direitos associativos, nao podendo esse numero ser inferior a 30. 

Artigo 19.0 

1- A Assembleia geral sera convocada com, pelo menos, 10 dias de antecedencia, pelo 

presidente da mesa, sendo que a convocat6ria tera de conter, obrigato-riamente, 0 dia, 

hora, local e ordem de trabalho e devera ser feita por meio de aviso postal expedido 

para cad a s6cio efectivo, bern como pel a sua afixal$ao na sede da Cas a do Pessoal da 

FMUL. 
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2- A assembleia geral s6 podeni funcionar em primeira convoca~ao com a presen

~a da maioria absoluta de s6dos efectivos. 

3- Se ha hora constante da convocat6ria nao se verificar 0 mimero de presen~as previsto no 

numero anterior, a assembleia geral reunira, (30) trinta minutos de-pois, em segunda 

convoca~ao, com qualquer numero de s6cios, se 0 aviso convocat6rio assim 0 

determinar. 

4- As delibera~6es sao aprovadas por maioria absoluta dos votos expressos, sem prejuizo 

do disposto nos presentes estatutos. 

5- Sao aprovados por maioria qualificada de tres quartos dos s6dos as delibera

~6es relativas a destitui~ao dos membros dos 6rgaos sociais. 

6- As delibera~6es da Assembleia Geral vincularao todos os s6dos, tenham ou nao 

compareddo a reuniao. 

SEC<;AO III 

Mesa da assembleia Geral 

Artigo 20.0 

1- A mesa da assembleia geral 6 constituida por urn presidente, urn vice-presidente e urn 

secretario. 

2- Na falta do presidente, ou nos seus impedimentos, este sera substituido pelo vice

presidente. 

3- Na falta de qualquer outro membro da mesa, devera a assembleia geral eleger entre os 

associados presentes ou substitutos, cessando estes as suas fun~6es no termo da 

reuniao. 

Artigo 21.0 

1- A mesa reunira em plenario, sempre que a maioria dos seus membros 0 entenda. 2- Os 

membros da mesa da assembleia geral podem assistir as reuni6es da direc~ao ou da comissao 

fiscalizadora de contas, sem direito a voto deliberativo. 

Artigo 22.0 

Compete, em especial, ao presidente: 

a) Convocar reuni6es da assembleia geral nos termos estatutarios; 
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b) Dar posse aos corpos gerentes eleitos no mais curto prazo, nunca excedendo 

15 dias ap6s a eleic;;ao; 

c) Proceder a substituic;;ao dos membros dos corpos gerentes pelos suplentes elei-tos; 

d) Dirigir os trabalhos da assembleia e assegurar 0 seu regular funcionamento com 

respeito pela ordem de trabalhos: 

e) Assinar as actas da assembleia geral a que presidiu, assim como os termos de abertura, 

encerramento e todas as folhas do respectivo livro. 

Artigo 23.0 

Compete, em especial, ao vice-presidente: 

a) Substituir 0 presidente na sua falta e impedimento; 

b) Colaborar directamente com 0 presidente. 

Artigo 24.0 

Compete, em especial, ao secretario: 

a) Preparar, afixar e expedir os avisos convocat6rios, nos termos destes es-tatutos; 

b) Tratar do restante expediente referente as reuni6es da assembleia geral; 

c) Redigir e assinar as actas das reuni6es da assembleia geral. 

SECc;AO IV 

Direc~ao 

Artigo 25.0 

1- A direcc;ao e composta por urn presidente, urn secretario e urn tesoureiro. 

2- Na falta do presidente, ou nos seus impedimentos, este sera substitufdo pelo secretario. 

3- A direcc;ao vincula-se perante terceiros atraves da assinatura de dois dos seus membros, 

urn dos quais 0 presidente, os quais poderao transitoriamente, dele-gar essa 

responsabilidade noutros membros da direcc;ao. 

4- Em casos de mero expediente e suficiente a assinatura de urn s6 membro da Direcc;ao. 
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Artigo 26.0 

1- A direc<;;ao reunini, periodicamente, com a presen<;;a da maiaria dos seus membros. 

2- As delibera<;;6es sao tomadas par maioria. 

Artigo 27.0 

A direc~ao compete gerir, administrar e representar a Associa~ao designadamente: 

a) Elaborar, anualmente, e submeter a aprecia<;;ao e aprova<;;ao da assembleia geral, 0 

balan<;;o, 0 relat6rio e as contas do exercicio, tendo sido inform ado pre-viamente 0 

Conselho Fiscal. 

b) Executar 0 plano de actividades e gerir 0 or<;;amento aprovado; 

c) Contratar as pessoas e gerir os recursos humanos e tecnicos necessarios a prossecu<;;ao 

dos fins da Associa~ao; 

d) Administrar 0 patrim6nio da Associa<;;ao; 

e) Elaborar os regulamentos internos; 

f) Representar a Associa<;;ao em juizo e fora dele. 

g) Deliberar sobre 0 mont ante das quotas anuais e submete-Ias a aprova<;;fio da assembleia 

gera!. 

h) Aprovar a admissao de s6cios efectivos e nao efectivos. i) Exercer a ac<;;ao disciplinar 

nos termos destes estatutos. 

Artigo 28.0 

1- Compete em especial, ao presidente da direc<;;ao, convocar e dirigir as reuni6es da 

direc<;;ao e assegurar a execu~ao das delibera<;;6es tom ad as e representar a direc<;;ao, par 

delega<;;ao, dos restantes membros. 

2- Compete em especial, ao secretario redigir as actas das reuni6es e substituir 0 presidente 

na sua falta ou impedimento. 

3- Compete, em especial, ao tesoureiro, visar os documentos de receita e de despesa e 

assinar as ordens de pagamento. 
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SEC<;AOV 

Conselho Fiscal 

Artigo 29.0 

o Conselho Fiscal e composto por urn presidente e do is relatores. 

Artigo 30.0 

Compete ao Conselho Fiscal: 

a) Examinar, sempre que 0 entenda necessario ou conveniente, a escritura<;:ao e 

documenta<;ao da Associa<;ao; 

b) Informar a mesa da assembleia geral sobre a situa<;ao econ6mica da As-socia<;:ao, 

sempre que 0 entenda ou Ihe seja requerido; 

c) Requerer, quando entenda necessario, a convoca<;ao da assembleia geral extraordinaria. 

CAPITULO IV 

Artigo 31.0 

Constituem receitas da Associa<;:ao: 

a) As j6ias e quotas dos s6cios efectivos e nao efectivos; 

b) As receitas provenientes de quaisquer iniciativas; 

c) As contribui<;:oes extraordinarias; 

d) Os subsidios e os donativos eventuais e heran<;as atribuidas a Cas a do Pessoal do 

FMUL;e, 

e) Quaisquer outros beneffcios que licitamente possam ser obtidos. 

Artigo 32.0 

As despesas da Associa<;ao sao as que resultam do cumprimento dos estatutos e dos 

regulamentos internos indispensaveis a realiza<;ao dos fins para que foi criada. 

Artigo 33.0 

As ordens de pagamento e os cheques serao obrigatoriamente assinados pelo tesoureiro e por 

outro membro da direc<;ao. 
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Artigo 34.0 

As disponibilidades financeiras serao sempre depositadas numa instituic;ao financeira, nao 

devendo estar em caixa mais do que os fundos de maneio aprovados pela direc-

c;ao. 

CAPiTULO V 

Artigo 35.0 

A Casa do Pessoal da FMUL sera dissolvida quando a Assembleia geral para esse fim 

convocada assim 0 deliberar, desde que nesse sentido, votem favoravelmente, pelo menos tres 

quartos do total de socios. 

Artigo 36.0 

A Assembleia geral que deliberar a dissoluc;ao devera obrigatoriamente definir os ter-mos em 

que a mesma se processara, nao podendo em caso algum os bens da Asso-ciac;ao ser 

distribuidos pelos socios, revertendo os bens existentes a favor da Faculda-de de Medicina da 

Universidade de Lisboa. 

CAPITULO VI 

Altera~ao dos Estatutos 

Artigo 37.0 

Os estatutos so poderao ser alterados por deliberac;ao de tres quartos dos socios pre-sentes na 

assembleia geral extraordinaria expressamente convocada para 0 efeito. 

c~ 
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CAPiTULO VII 

Simbolo e Bandeira 

Artigo 38.0 

o Simbolo da Casa do Pessoal da FMUL e constituido por: 

FACULDADE 
DEMEDICINA 
DA UNIVERSIDADE 

....... DELISBOA 

Artigo 39.0 

A bandeira da Casa do Pessoal da FMUL e composta por cor branca com simbolo amarelo. 

CAPITULO VIII 

Elei~oes 

Artigo 40.0 

A Assembleia geral ordinaria prevista na alinea a) do artigo 16.0 (assembleia geral elei-toral) 

deve ter lugar ate ao dia 15 de Abril de cada trienio. 

Artigo 41.0 

o acto eleitoral e convocado com a antecedencia minima de 30 dias, devendo 0 aviso da 

convocat6ria conter indica<;;6es precisas sobre 0 local e horario de abertura e encer-ramento das 

urnas de voto, bern como da respectiva ordem de trabalhos. 
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Artigo 42.0 

Podem ser eleitos todos os s6cios efectivos no pleno gozo dos seus direitos associativos. 

Artigo 43.0 

Na organiza~ao do processo eleitoral compete a mesa da assembleia geral: 

a) Marcar a data das elei<;6es; 

b) Convocar a assembleia geral eleitoral; 

c) Organizar 0 caderno eleitoral; 

d) Apreciar as reclama~6es sobre 0 caderno eleitoral; 

e) Prom over a constitui<;ao da comissao eleitoral; 

t) Enviar as candidaturas para a aprecia<;ao a comissao eleitoral. 

Artigo 44.0 

1- A Comissao eleitoral e constituida pela mesa da assembleia geral e por urn re

presentante de cada lista candidata e e presidida pelo presidente da mesa da assembleia 

geral. 

2- Considera-se impedimento, para efeitos do numero anterior, a candidatura do presidente 

da mesa da assembleia geral a qualquer cargo dos corpos gerentes, processando-se a 

sua substitui<;ao nos termos do n.o 2 do art. 20.0
• 

3- Nenhum membro dos corpos gerentes pode fazer parte da comissao eleitoral. 

Artigo 45.0 

A comissao eleitoral sera empossada pelo presidente da mesa da assembleia geral ate 

48 horas ap6s 0 prazo limite para a apresenta<;ao das candidaturas, devendo a sua composi<;ao 

ser afixada na sede da Casa do Pessoal da FMUL. 

Artigo 46.0 

1- Compete a Comissao eleitoral organizar e concretizar todo 0 processo eIeitoral, 

nomeadamente: 

a) Estabelecer 0 calendario eleitoral; 

b) Elaborar 0 caderno eleitoral; 

c) Garantir a todas as listas iguais possibilidades; 

d) Receber as listas candidatas e verificar a sua regularidade; 

e) Deliberar sobre a impugna<;ao total ou parcial de listas candidatas; 
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f) Marcar 0 periodo eleitoral; 

g) Decidir sobre as impugna<;;6es do acto eleitoral; 

h) Publicar os resultados eleitorais e proclamar a lista vencedora; 

i) Resolver todos os assuntos respeitantes ao acto eleitoral. 

2- Os casos omissos e as duvidas de interpreta<;;ao, no que se refere a organiza<;;ao do 

processo eleitoral, serao resolvidas pela comissao eleitoral. 

3- Das delibera<;;6es da comissao eleitoral cabe recurso para a assembleia geral, nos termos 

dos presentes estatutos. 

Artigo 47.0 

o periodo da campanha eleitoral inicia-se no decimo dia anterior a data do acto eleito-ral e 

termina 24 horas antes da mesma. 

Artigo 48.0 

1- Funcionani uma unica mesa de voto, na sede da Casa do Pessoal da FMUL, desde as 9 horas 

e 30 minutos da manha ate as 12 horas e 30 minutos. 

2- Durante 0 periodo de funcionamento, a mesa de voto con tara, obrigatoriamente, com a 

presen<;;a de, pelo menos, dois elementos da comissao eleitoral. 

Artigo 49.0 

1- 0 voto e pessoal, directo e secreto. 

2- Nao e permitido 0 voto por procura<;;ao nem por correspondencia. 

Artigo 50.0 

A contagem de votos e feita pela comissao eleitoral com a presen<;;a do presidente da mesa e 

sera efectuada ap6s 0 encerramento da uma de voto. 

CAPITULO IX 

Disposi~oes finais e transitorias 

Artigo 51. 0 

Os casos omissos ou duvidas de interpreta<;;ao destes estatutos serao resolvidos pela mesa da 

assembleia geral segundo a lei geral e os prindpios destes estatutos. 
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